
Generatie Groen

GENERATIE GROEN“Ons kent ons”

Winkel op wielen en streekproductenautomaten
In de kleinschalige kernen is nu er weinig draagkracht voor winkels. Om genoeg faciliteiten 

te bieden voor minder mobiele mensen rijdt er een supermarkt op wielen. Deze zal op 

waterstof rijden. De goederen van deze ''supermarkt'' komen zo veel mogelijk van lokale 

boeren. Zo gaan spullen niet eerst naar een veiling en verdwijnt er een schakel in de keten. 

Dit zorgt voor een stuk minder transport en meer verse producten.

Daarnaast willen we ook streekproductenautomaten realiseren. De producten in deze 

automaten komen van lokale bedrijven waardoor u van producten uit de buurt kunt genieten.

Generatiewoningen
Een vrij nieuw concept wat gerealiseerd zal worden in zowel de bestaande kernen als de 

nieuwe kern zijn de intergenerationele woningen. Een voorbeeld hiervan is het “Knarrenhof” 

om de krappe huizenmarkt te verhelpen en de doorstroom in de huizenmarkt weer op gang te 

brengen. Daarnaast zullen dit een soort community woningen zijn, waar ouderen langer op 

zichzelf kunnen wonen omdat ze lichte thuishulp kunnen krijgen van (jongere) omwonenden. 

Het sociale karakter binnen deze woningen is erg belangrijk. De tuinen bieden bij de huizen 

bieden de ideale plek voor bewoners on bij elkaar te gaan zitten en te tuinieren in de moestuin.

Klimaatbestendig 

wonen
Er zullen woningen worden gebouwd 

die gericht zijn op de toekomst, 

energieneutraal en eventueel ook nog 

zelfvoorzienend. Hier zijn plannen 

voor in zowel Ondervlaai als de 

bestaande kernen. 

Wat houdt dit precies in? 

Zie woningen voor je met groene 

daken, zonnepanelen, moestuinen, 

goede isolatie en aangesloten op 

WKO’s en warmtepompen. Dit 

allemaal zal worden bestuurd door 

slim meetapparatuur, zodat nooit er 

energie verloren zal gaan.

Ondervlaai
Om mensen die van buitenaf naar Meierijstad willen 

komen een plekje te geven zal er een nieuwe kern 

worden gerealiseerd in het buurtschap Zondveld. Op 

deze manier wordt de huizenmarkt in de andere 

kernen ontlast en zullen lokale bewoners meer 

mogelijkheden hebben om binnen hun kern te kunnen 

verhuizen. Het is de bedoeling dat deze plek zo goed 

als klimaatneutraal wordt. Verder zal een groot deel 

bestaan uit natuur- en recreatiegebied, inclusief 

wandelpaden en een horecagelegenheid. Ook kunt u 

in de nieuwe kern een basisschool en 

streekproductenautomaten vinden. De supermarktbus

komt hier in de toekomst een aantal keer per week 

langs. Om Ondervlaai te verbinden met de ander 

kernen zal er extra infrastructuur aangelegd worden. 

Belangrijk hierbij zijn de fiets- en wandelpaden voor 

recreatie en om mensen te stimuleren te bewegen in 

plaats van gebruik te maken van de auto.

Natuurgebieden
In gemeente Meierijstad zijn er een aantal natuurgebieden te vinden die 

door de bewoners zeer gewaardeerd worden. Deze zullen beschermd en 

zo veel mogelijk behouden worden. Daarnaast worden er nieuwe 

natuurgebieden aangelegd als buffer tussen de industrie en de dorpen 

Zijtaart en Schijndel. Deze nieuwe natuurgebieden zullen bestaan uit 

planten en bomen die goed tegen natte en droge omstandigheden kunnen 

om zo ook tijdens de weersextremen te kunnen blijven bestaan.

Sfeerimpressie wadi’s

Integrale kaart Meierijstad 2050

Sfeerimpressie streekproductenautomaat

Legenda integrale kaart

Groene daken met zonnepanelen

Visualisatie intergenerationele woningen

Visualisatie klimaatneutrale woning

Detailkaart nieuwe kernLegenda detailkaart 

Groep 4:

Anna Dohmen, Josefien van 

Duijn, Loeka Prak, Julie 

Schölvinck, Zoë van Stijn en 

Tim Visserr


