
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
De samenvoeging van de 
gemeentes tot Land van Cuijk is 
een spannend vooruitzicht. 
Gezamenlijk zal deze gemeente 
zich in de toekomst vormen tot een 
duurzaam, goed verbonden en 
hechte gemeenschap. 
 
In dit plan focussen we op de 
domeinen leefbaarheid, toerisme, natuur en 
landbouw en wat toekomst ontwikkelingen 
betekenen voor deze domeinen. Daarnaast 
houden we rekening met het behoud van de 
identiteit van de omgeving, maar ook van de 
prachtige unieke dorpen en steden. Zo blijft het 
Land van Cuijk een prachtige omgeving om te 
wonen. 

  

Land van Cuijk: 

op naar 2050! 

 
Om het leeglopen van de 
kleine kernen te voorkomen is het van belang dat 
deze dorpjes aantrekkelijk zijn om in te blijven/komen 
wonen voor jongere generaties. Door het toevoegen 
van voorzieningen zoals supermarkten en onderwijs 
over de dorpen, worden afstanden tot 
deze voorzieningen minder groot voor bewoners van 
de kleinere kernen. 

Daarnaast is het de bedoeling om meer 
variatie in woonvormen in te brengen, zodat er een 
heterogene bevolkingsgroep ontstaat. 
Rust en kleinschaligheid valt onder het identiteit van 
het dorp. Door het alleen toestaan van het 
autoverkeer van de bewoners van het dorp, zullen de 
straten rustiger, begaanbaarder en veiliger worden.  

Verkeer van buiten het dorp kan reizen met 
het nieuwe OV-netwerk bestaande uit een 
magnetische trein van dorp tot dorp en een elektrische 
bus binnen het dorp. Reistijden van het OV worden zo 
vele male korter.  
 
 

 

 
In het Land van Cuijk heeft de natuur een speciaal 
plekje in het hart van de bewoners. Daarom is het 
belangrijk dat deze natuur ook blijft. De definitie van 
natuur is de afgelopen jaren verandert van wilde 
natuur naar gepland door de mens. In ons plan is het 
de bedoeling dat de wilde natuur terugkomt en 
bijzondere natuurgebieden beschermd worden om ze 
intact te houden.  

Daarnaast worden er ‘Groeituinen’ 
aangelegd. Deze tuinen kunnen door de bewoners 
gebruikt worden voor het groeien van groenten en 
fruit, terwijl bijvoorbeeld de bijen profiteren van het 
extra groen. Deze Groeituinen kunnen ook gebruikt 
worden voor het onderwijs. 
 

De nieuwe gemeente zal een bron van toerisme 
worden, maar op een rustige en georganiseerde 
manier. Nieuwe slaapplaatsen worden gebouwd op 
locaties die fijn voor toeristen en bewoners zijn.  
Er wordt ook een prachtige recreatie vaarroute 
aangelegd door natuurgebieden en het landschap van 
Land van Cuijk. 
 Via toerisme kan de cultuurhistorie en de 
identiteit van ieder dorp naar voren gebracht worden. 
Zo zullen de maasheggen uitgebreid worden met de 
blauwe maasheggen, een oorlogspark aangelegd en 
fietsroutes met een interactieve (cultuur)app 
ontwikkeld 
 
 

 

 
Verdroging en extreme weersomstandigheden 
hebben ook vooral een impact op de manier op 
hoe wij voedsel verbouwen. De 
boer wordt gedwongen om steeds meer naar 
alternatieve manieren van landbouw te kijken en 
ook andere soorten te verbouwen die beter 
tegen droogte of extreme weersomstandigheden 
kunnen.  

Glastuinbouw en verticale 
landbouw zullen een belangrijke rol in 
de voedselproductie spelen. Ook zullen we door 
de negatieve effecten van de veehouderij op het 
klimaat steeds minder dierlijke proteïnes eten. 
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Op deze kaart zijn alle besproken veranderingen te zien zoals beschreven in de visie. Voor een 
uitgebreidere kaart met alle veranderingen, kunt u de VKKNB raadplegen. 

 
 

 

Het samenvoegen van gemeentes is 
beangstigend voor de identiteit van de 
dorpen, maar dat hoeft niet! Door de autovrije 
zone kan er makkelijk op straat gefeest, 
gespeeld en gekletst worden. Ook krijgt ieder 
dorp een eigen Groeituin als gezamenlijk 
project.  
 

 
Op een centraal punt in de gemeente komt 
een evenemententerrein. Hier kunnen feesten 
voor alle dorpen georganiseerd worden, maar 
ook de olympische dorpenspelen, dorps 
songfestival, dorpsquizzen en veel meer. 
Inwoners van een dorp strijden zo tegen de 
andere dorpen.  
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Identiteit 

 

Samen verder, 
maar geen enkel 
dorp hetzelfde 


