
Bewegen en doen, kom
tot rust in een oase van

groen

Recreatief aantrekkelijk voor
de regio 

Het gebied wordt aantrekkelijk voor recreanten. Voor
kinderen zijn er activiteiten en informatiepunten door het

gebied verspreid. Dit geeft de jongere generatie de
mogelijkheid te leren over de lokale natuur. Het
natuurgebied bevat ook een voedselbos waar de

bezoekers op een speelse manier kunnen leren over lokale
voedselproducten.  Ook zal de Regiotuin hierbij van grote
invloed zijn. Hier kan je goed kennismaken met alles wat

er in de omgeving qua natuur te vinden is.

Activiteiten
Het draait in het gebied natuurlijk niet alleen om

educatie, maar ook veel plezier. In de omgeving zal er ten
eerste, door het hele gebied fiets- en voetpaden te vinden
zijn waardoor het hele gebied op de fiets te bereiken is..

In sommige gebieden zijn er mountainbikepaden gemaakt
waar mensen zich kunnen uitleven. Langs de route zijn er
ook horecagelegenheden of rustplaatsen voor een kleine
pauze. Ook liggen langs de routes plaatselijke winkeltjes
waar men streekproducten kan kopen. De recreatie in het
gebied is zo vormgegeven, dat de bezoekers goed over

het hele gebied verspreid worden. De vormen van
recreatie zijn sterk gericht op dagjesmensen, hierdoor is
het geen groot toeristisch gebied en zal het lokale gevoel

bij de bewoners niet verdwijnen.

Visiekaart 2050
Rondom de kernen is een zone gecreëerd waar geen
natuurontwikkeling plaats vindt. Zo hebben kernen
mogelijkheid te groeien. Buiten deze zone vindt wel
natuurontwikkeling plaats. Dit gaat gepaard met een grote
afname van landbouw in het gebied. Er moet een grotere
focus op natuur & recreatie zijn dan op landbouw. Door
de nieuwe natuur worden meerdere routes aangelegd die de
verschillende gebieden in de gemeente verbinden. Om het
gebied te verbinden met de omliggende steden worden er
nieuwe bushaltes aangelegd in de omgeving en zullen er in
meer bussen gaan rijden. Deze veranderingen gaan ervoor
zorgen dat de gemeente bekend gaat staan als een groene
oase en populair wordt in de regio.

Onze visie 
In het Meierijstad van 2050 zal de   
 Groene Oase, dé plek zijn om tot rust te
komen en te genieten van een stukje unieke
natuur. In de Groene Oase zijn er
sportieve, educatieve en ontspannende
dingen te doen. De vele verschillende
activiteiten langs de verbindende fiets- en
wandelroute zorgen ervoor dat jong en
oud zich kunnen vermaken. Mensen uit de
regio kunnen makkelijk het gebied
bereiken, vanwege de verbeterde
bereikbaarheid. 

Wie?
De grote pijlen geven de
stroming recreanten uit de
grote steden Eindhoven,
Tilburg, Den Bosch en Oss
weer. De kleine pijlen moeten
de stroming recreanten die
vanuit de kernen in de
gemeente Meierijstad naar
recreatieplekken gaan
voorstellen. Het doel van het
gebied is om ook mensen
buiten de regio te laten
recreëren in de Groene Oase.
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Aa-Broeken
 Dit natuurpark brengt de natuur terug in
Veghel en bied recreatie aan voor mensen

in heel de regio. Dit park zal Recreatie,
natuur, educatie en bedrijvigheid

combineren. 
Hier zullen speeltuinen, dierenweides en

cafés te vinden zijn.

De Prekers
Landbouw en natuur worden

samengebracht op verschillende plekken in
de omgeving. Dit wordt bereikt door een

natuurbos, voedselbos en veeteelt te
combineren. Doordat dit een erg uniek

gebied zal worden verwachten we dat het
veel aandacht en bekendheid zal krijgen

wat als voorbeeld kan dienen voor de rest
van Nederland. Ook zal dit gebied erg
goed zijn voor de lokale economie.


