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Samenvatting 
Het landelijk gebied van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) maakt, o.a. 
door stoppende agrarische bedrijven, vrijkomend agrarisch vastgoed en 
grote maatschappelijke opgaven, een transitie door. De MRE wil graag 
anticiperen op de transitie in het landelijk gebied en de dynamiek 
rondom de veranderende economische structuur. In deze economische 
verkenning heeft dan ook als doel om inzicht te bieden in welke 
economische activiteiten op welke plek kansrijk zijn en hoe de regio 
deze activiteiten kan ondersteunen.  
 
Huidige economische situatie  
Van het totaal aantal banen in de MRE bevindt 9,5% zich in het landelijk 
gebied. Het absolute aantal is toegenomen van ca. 39.000 banen in 2011  
tot ca. 42.000 banen in 2020. Deze banengroei verschilt per deelregio, 
Met name in De Peel is er sprake van een sterkere banengroei in het 
landelijk gebied, zowel ten opzichte van andere deelregio’s, als ten 
opzichte van het stedelijk gebied in De Peel. In De Kempen is er (gerekend 
vanaf 2011) als enige deelregio sprake van een lichte daling van het aantal 
banen in het landelijk gebied. Vanaf 2014 (het daljaar qua 
werkgelegenheid in de gehele MRE), is in alle deelregio’s sprake van 
banengroei in het landelijk gebied. Als we naar de ontwikkeling van 
specifieke sectoren kijken, valt op dat de werkgelegenheid in toerisme, 
zorg en (lichte) industrie zijn gegroeid. Het aantal banen in de zakelijke 
dienstverlening is zelfs sterk gegroeid. De landbouwsector is de enige 
sectoren waarin juist een daling van de werkgelegenheid tussen 2011 en 
2020 te zien is. Ook voor de sectorale ontwikkeling geldt dat er verschillen 
per deelregio zijn.  
 
Landschap als randvoorwaarde  
Ontwikkelen van economische activiteiten, van welke aard dan ook, is 
afhankelijk van de draagkracht van een gebied. Het is belangrijk dat het 

buitengebied mooi, landschappelijk aantrekkelijk en uitnodigend blijft. De 
kwaliteit van de bodem, het water, de natuur, de luchtkwaliteit, rust en 
bereikbaarheid zijn factoren die bepalen of een nieuwe ontwikkeling kans 
van slagen heeft. Verrommeling en versnippering worden daarbij 
voorkomen en waardevolle natuur- en landschapsstructuren versterkt.  
 
In een analysekaart zijn de landschappelijke randvoorwaarden voor 
economische ontwikkeling opgedeeld vijf verschillende (en veelal 
overlappende) gebieden: 

1. Overgangszones rond N2000-gebieden 
2. Water (inclusief NNB) 
3. Overgangszone stad en dorp 
4. Bereikbaarheidsgebieden 
5. Landbouwgebieden 
 

Analysekaart landschappelijke randvoorwaarden 
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De overgangszones rond N2000-gebieden (grote dikke stippellijn op de 
kaart) beslaan een zeer groot deel van de regio. Deze zones van 3 
kilometer zijn gebaseerd op de huidige stikstofberekeningen van het 
RIVM. Het landgebruik in deze zones moet drastisch veranderen om de 
stikstofuitstoot te verminderen. De beekdalen (blauw op de kaart) 
kunnen gezien worden als de dragers van het landschap. Ze vervullen een 
belangrijke functie in het watersysteem, het landschap en het 
ecosysteem. De overgangsgebieden van steden en (grote) dorpen zijn 
indicatief weergegeven met een zone van 1 kilometer (in roze op de 
kaart). Het zijn uitloopgebieden van de stad en voorzien daarmee onder 
andere in de recreatieve behoefte van de inwoners. De bereikbaarheids-
gebieden zijn indicatief weergegeven met een bufferzone van 250 meter 
aan weerszijden van hoofdwegen, zijnde de provinciale en Rijkswegen. Dit 
zijn de zones binnen het landelijk gebied die relatief goed bereikbaar zijn 
via de weg. Tot slot zijn de landbouwgebieden op kaart weergegeven (zie 
de zandontginningen in de legenda van de kaart). Hierin is onderscheid 
gemaakt in jonge en oude zandontginningen. 
 
Economische kansen voor vijf thema’s 
Voor de vijf thema’s recreatie en toerisme, landbouw, energie, Brainport-
economie en zorg zijn relevante trends en ontwikkelingen in kaart 
gebracht, economische kansen verkend en daarmee kaarten opgesteld 
die indicatief aangeven waar de economische kansen – rekening houdend 
met het landschap – het meest kansrijk zijn. De resultaten van deze 
analyse zijn te vinden in de overzichtstabel op de volgende pagina.  
 
Conclusies en aanbevelingen  
Uit deze verkenning wordt duidelijk dat er aanleiding is om nadere 
beleidsmatige keuzes te maken. Deze rapportage biedt (voor de gehele 
regio en/of per deelgebied of locatietype) aanknopingspunten voor deze 
keuzes, maar het is belangrijk om hiermee in (deel)regionaal verband 
verder mee aan de slag te gaan.  
 

De schaalsprong en verstedelijkingsopgave waar de MRE voor staat leidt 
tot flinke ruimtelijke opgaven, maar ook tot kansen voor nieuwe 
economische functies. Denk aan de recreatieve functie van het landelijk 
gebied voor het stedelijk gebied. Door de groter wordende druk op de 
ruimte is het verstandig om in te zetten op meervoudig ruimtegebruik. 
Een aantal nieuwe economische kansen zijn ook ruimtelijk te combineren 
waardoor het beter in te passen is en financieel wellicht makkelijker te 
realiseren is. Het is hierbij van belang om te noemen dat er ook 
combinaties zijn die juist niet goed samengaan. Denk aan verschillende 
functies met relatief veel (goederen)vervoer (bv. productielocaties, 
vergaderruimtes en grootschalige wellness) in elkaars nabijheid.  
 
VAB’s kunnen een rol spelen in het huisvesten van nieuwe economische 
functies in het landelijk gebied, zeker in de context van de beperkte 
beschikbaarheid van ruimte op bedrijventerreinen. Uiteraard dient hierbij 
rekening gehouden te worden met zaken als landschap, bereikbaarheid 
en natuur. In het kader in paragraaf 5.4 geven we een aantal specifieke  
kaders mee waarbinnen VAB’s in het landelijk gebied kunnen passen.   
 
Er ligt voor de MRE-regio een grote opgave om de stikstofuitstoot te 
verminderen. Dit heeft grote impact op ontwikkelingen in het landelijk 
gebied, met name voor de landbouwsector. Voor een deel kan dat 
worden opgelost door minder vee te houden, door emissiearme stallen te 
bouwen of inzet op kringlooplandbouw. Maar er zal ook agrarische 
bedrijvigheid verdwijnen. Kansrijke alternatieve economische dragers die 
in deze verkenning zijn geïdentificeerd zijn o.a.: energie-activiteiten, 
creatieve en zakelijke diensten, kleinschalige productielocaties (mits goed 
ingepast, zorgfuncties en nieuwe natuur of recreatiefuncties.  
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Overzichtstabel economische kansen en gebiedstypen 

Hoofdthema Economische kans Natuur 
buffer-
zones 

Water 
gebieden 

Stads- en 
dorps-
randen 

Bereik-
baarheids-
gebieden 

Landbouw 
productie
gebieden 

Recreatie en 
toerisme 

Kansen voor meer overnachtingsmogelijkheden (overnachten bij de boer, boetiek-hotels) 
 

+ +/- + +/- - 

Meer groene attracties creëren (nieuwe natuur, nieuwe infrastructuur, horeca etc.) 
 

++ +/- + +/- + 

Toeristisch/recreatief product gericht op Brainport (expats) 
 

+/- +/- + +/- +/- 

Kwaliteit van vakantieparken verbeteren 
 

+ + + + +/- 

Meer verhuurbedrijven voor buitenactiviteiten (fietsen, elektrische scooters, etc.) 
 

++ + ++ + + 

Wellness concepten ontwikkelen 
 

+/-  + + ++ - 

Van Gogh Nationaal Park beter benutten als uithangbord van de regio 
 

+/- + + +/- +/- 

Landbouw Korte ketens / lokaal voedsel 
 

+ + ++ + ++ 

High-tech (circulaire) landbouw, bijvoorbeeld pixelfarming/precisielandbouw  
of vertical farming 

+/- +/- + +/- ++ 

Strokenlandbouw (en overige natuurinclusieve landbouw) 
 

++ + - +/- ++ 

Agroforestry (voedselbossen) 
 

+ + ++ +/- +/- 

Energie Zonne-energie op gebouwen en langs infrastructuur; (multifunctionele) zonneparken 
 

+ + ++ ++ + 

Grootschalige en kleinschalige opwek windenergie 
 

- - - + + 

Biomassa: vergisters; houtige elementen; agrofood-reststromen 
 

- - +/- + + 

Groene waterstof: opslaan duurzame elektriciteit en onderdeel van duurzame agrarische 
bedrijfsvoering 

- - + + + 
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Brainport-
economie 

Kleinschalige productielocaties in het landelijk gebied 
 

- - +/- ++ + 

Dienstverlening aan Brainport-economie (creatieve, zakelijke diensten, ICT) 

 
+/- + ++ ++ + 

Vergaderruimtes/cursus/training in landelijk gebied 

 
++ + + + +/- 

Zorg Kleinschalige zorginstellingen zoals zorgboerderijen, privéklinieken en 
(luxe) verzorgingstehuizen 

++ + + +/- - 

Creëren van zorg-cluster(s) in het landelijk gebied 

 
+ + + + - 

Natuurbegraafplaatsen 

 
+ + + - - 
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1 Inleiding 
Aanleiding 
Het landelijk gebied van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) maakt een 
transitie door. Agrarische bedrijven stoppen, agrarisch vastgoed komt vrij 
en allerlei andere niet-agrarische activiteiten komen tot ontwikkeling in 
het landelijk gebied. Daarnaast spelen ook de energietransitie, de 
verstedelijkingsopgave, de stikstofproblematiek, klimaatproblematiek en 
de ontwikkeling van het ecosysteem Brainport een rol. Mede als gevolg 
van bovenstaande ontwikkelingen zien we nieuwe soorten bedrijvigheid 
en organisatievormen ontstaan: het landelijke gebied wordt steeds 
multifunctioneler. De regio wil “succesvolle innovatieve verdienmodellen 
voor economisch duurzame functies en dragers (die tevens de 
landschappelijke kwaliteiten versterken) omarmen en mogelijk maken”1. 
 
Doel 
Het doel van deze verkenning is om inzicht te krijgen in welke 
economische activiteiten op welke plek kansrijk zijn en hoe de regio deze 
activiteiten kan ondersteunen. 
 
De MRE wil graag anticiperen op de transitie in het landelijk gebied en de 
dynamiek rondom de veranderende economische structuur. Daarom wil 
de regio nieuwe economische ontwikkelingen in het landelijk kunnen 
faciliteren en bestaande ontwikkelingen met ontwikkelingspotentie 
(passend in het landelijk gebied) daadwerkelijk door laten groeien. 
 
Het achterliggende doel hiervan is om het duurzame verdienvermogen en 
de veerkracht van de regio als geheel te vergroten en de kwaliteit van het 

 
1 Samenwerkingsakkoord MRE 2019-2022.  

landelijk gebied te versterken2. Door de groei van nieuwe economische 
activiteiten en bestaande ontwikkelingen die passen bij het landelijk 
gebied mogelijk te maken behoudt de regio voldoende werkgelegenheid, 
blijvende investeringen in voorzieningen en een kwalitatief hoogwaardige 
leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is: de juiste ontwikkelingen op de 
juiste plek vanuit een regionaal perspectief. 
 
De verkenning naar een nieuwe economische structuur voor het landelijk 
gebied bestaat uit twee onderdelen:  

• Een economische analyse die inzicht geeft in de duurzaam 
economische ontwikkelkracht en -mogelijkheden van het landelijk 
gebied. We focussen daarbij specifiek op de thema’s recreatie en 
toerisme, landbouw, energie, Brainport-economie en zorg. We 
presenteren de resultaten ervan op het schaalniveau van vier 
deelregio’s binnen de MRE 

• Een ruimtelijke analyse van het landelijk gebied, die inzicht geeft 
in welke gebieden economische activiteiten zich duurzaam en 
kansrijk kunnen ontwikkelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De economische en ruimtelijke analyse samen leiden tot het beeld welke 
economische activiteiten op welke soort plek(ken) kansrijk zijn. 

2 De regio zal onder de noemer #brainportbuiten in communicatie-uitingen (bv. 
op sociale media) ruchtbaarheid geven aan deze ambities.  

Economische analyse 

Ruimtelijk-economische 
synthese 

Ruimtelijke analyse 
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Proces  
Naast de inhoudelijk stappen van de economische en ruimtelijke analyse 
zijn er bij de totstandkoming van deze verkenning op verschillende 
momenten relevante stakeholders bij het project betrokken. Allereerst is 
er met verschillende experts (o.a. ZLTO, HISWA-RECRON, Huis van 
Brabantse Kempen, Innovatiehuis De Peel en Brainport) gesproken om de 
(ruimtelijk-)economische context van het landelijk gebied in de MRE 
scherper te krijgen.  
 
De totstandkoming van de verkenning is begeleid door de Werkgroep 
Economische Vitaliteit Buitengebied. Vanuit deze werkgroep, die bestaat 
uit ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de verschillende deelregio’s, is 
gedurende het proces input geleverd en is door middel van een creatieve 
werksessie meedacht over de ruimtelijk-economische synthese (welke 
economische kansen passen in welk type gebieden).  
 
Een bredere ambtelijke groep is via het AO Transitie Landelijk Gebied MRE 
op de hoogte gehouden van het proces.  
 
Op 23 juni is zijn ook bestuurders betrokken tijdens het POHO Transitie 
Landelijk Gebied MRE. Hier zijn de concept-resultaten besproken en 
hebben de bestuurders Economie en Landelijk Gebied uit de gemeenten 
binnen de MRE input kunnen geven.  
 
Na oplevering van deze rapportage worden er in september en 
oktober/november kennisdelingssessies georganiseerd. Hierbij denkt de 
regio samen met de gemeenten verder over de MRE-regio, wat de 
gemeenten kunnen doen om de gesignaleerde kansen te verzilveren, op 
welke schaal en op welke wijze dat opgepakt gaat worden.  
 
 
 
 

Leeswijzer 
Deze rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. Na dit inleidende 
hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de economische situatie van het landelijk 
gebied in de MRE toegelicht. In hoofdstuk 3 presenteren we verschillende 
typen gebieden binnen het landelijk gebied van de MRE. Elk type gebied 
heeft eigen karakteristieken en daarbij verschillende economische 
kansen. In hoofdstuk 4 beschrijven we voor vijf thema’s (recreatie en 
toerisme, landbouw, energie, Brainport-economie en zorg) de 
economische kansen voor het landelijk gebied in de MRE en koppelen dat 
aan de ruimtelijke analyse (gebiedstypen en deelregio’s) door middel van 
kansenkaarten. Hoofdstuk 5 formuleren we een aantal conclusies en doen 
we aanbevelingen waarmee de MRE aan de slag kan om de economische 
kansen te verzilveren.  
 
In bijlagen zijn de landschappelijke analyse van de deelgebieden, 
kansenkaarten per thema (in hoge resolutie) en relevante beleidskaders 
die zijn meegenomen opgenomen.  
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2 Economische analyse 

2.1 Algemeen beeld MRE 
Van het totaal aantal banen in de MRE bevindt 9,5% zich in het landelijk 
gebied. De afgelopen 10 jaar is dit aandeel ongeveer gelijk gebleven. Het 
absolute aantal banen in het landelijk gebied van de hele MRE is vanaf 
2011 (ca. 39.000 banen) met een kleine 3.000 banen gestegen tot ca. 
42.000 banen in 2020. In het stedelijk gebied en op de bedrijventerreinen 
samen is het aantal banen vanaf 2011 (ca. 367.000 banen) met ongeveer 
28.000 banen gestegen naar ca. 395.000 banen in 2020. 
 
Het aandeel van het aantal vestigingen in het landelijk gebied ligt iets 
hoger dan het aantal banen in de MRE: ruim 11% van de vestigingen. In 
absolute zin gaat het om ca. 9.000 vestigingen in 2020. Het aandeel 
neemt wel iets af omdat het aantal vestigingen in het stedelijk gebied iets 
harder groeit, maar over 10 jaar betekende dit een afname van slechts 
iets meer dan een halve procentpunt. 
 
Zoals te zien in figuren 1 en 2 is de ontwikkeling van het aantal banen en 
vestigingen ongeveer gelijk aan het stedelijk gebied. Dit betekent dat de 
economische ontwikkeling van het landelijk gebied relatief niet 
achterblijft t.o.v. het stedelijk gebied; relatief blijven de verschillen 
ongeveer hetzelfde. Er is sprake van een snelle groei van het aantal 
bedrijfsvestigingen, wat onder andere veroorzaakt wordt door een groot 
aantal ZZP’ers. 

 
3 Onder het SGE verstaan we het totale gebied van de 9 gemeenten binnen dit 
samenwerkingsverband. Hierbinnen is dan ook een onderscheid te maken tussen 
stedelijk gebied en landelijk gebied.  

Figuren 1 en 2: ontwikkeling aantal banen en vestigingen 2011-2020, 
geïndexeerd (2011=100). Bron: LISA 

 

De banengroei verschilt wel per deelregio, zoals te zien in tabel 1. Met 
name in De Peel is er sprake van een sterkere banengroei in het 
landelijkgebied, zowel ten opzichte van andere deelregio’s, als ten 
opzichte van het stedelijk gebied in De Peel. In De Kempen is er als enige 
deelregio sprake van lichte daling van het aantal banen in het landelijk 
gebied.  
 
Echter, gerekend vanuit het jaar 2014 (het economisch ‘daljaar’ qua 
werkgelegenheid in de gehele MRE), is in alle deelregio’s sprake van 
banengroei. Hierbij springen het Stedelijk Gebied Eindhoven3 (hierna: 
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SGE) en De Peel er flink bovenuit met gemiddelde groeicijfers voor het 
aantal banen van meer dan 2% per jaar. Gezien de landbouwsector krimpt 
betekent dit dat er een forse werkgelegenheidsgroei is voor overige 
economische activiteiten, met name in de sectoren industrie en 
nutsbedrijven, zakelijke dienstverlening en de zorg. 
 
Tabel 1: werkgelegenheid en banengroei per deelregio 

Deelregio 

Aantal 
banen 

landelijk 
gebied 

2020 

Percentage 
banen in het 

landelijk 
gebied op het 
totaal van de 

regio: 

Gemiddelde 
jaarlijkse groei 

aantal banen 
2011-2020: 

landelijk 
gebied 

Gemiddelde 
jaarlijkse groei 

aantal banen 
2011-2020: 

stedelijk 
gebied 

A2-
gemeenten 

4.800 17% +0,5% +0,1% 

De Kempen 11.800 24% -0,2% +1,0% 

De Peel 13.800 14% +1,4% +0,8% 

SGE 16.800 5% +0,7% +0,9% 

MRE 
totaal4 

41.600 10% +0,8% +0,8% 

 
Enkele gemeenten springen er in positieve zin uit qua gemiddelde 
jaarlijkse banengroei in het landelijk gebied. Met name Asten (+1,8%), 
Gemert-Bakel (+2,2%) en Someren (+1,5%) zorgen voor de groei in het 

 
4 De cijfers van de deelregio’s tellen niet op tot het totaal van de MRE doordat 
Oirschot en Helmond in 2 deelregio’s meegerekend zijn, respectievelijk De 
Kempen en SGE, en De Peel en SGE. Dit geldt ook voor de andere tabellen in dit 
hoofdstuk. 

 

Brondata 
Voor de economische analyse is gebruikt gemaakt van LISA-data over de 
jaren 2010-2020. Ten tijde van de analyse was het jaar 2021 nog niet 
beschikbaar. De werkgelegenheidscijfers zijn gecategoriseerd op SBI 
sectieniveau (één letter), met het aantal fulltime banen en vestigingen per 
gebied. 
 
De gebieden die zijn gehanteerd zijn de wijken zoals afgebakend volgens het 
CBS1. Deze zijn vervolgens ook onderverdeeld in stedelijk gebied en landelijk 
gebied op basis van de kaart in de interim provinciale 
omgevingsverordening2. De data zijn beschikbaar gesteld en geleverd door 
de Provincie Noord-Brabant. De onderstaande kaart laat de 
gebiedsafbakening zien. De bedrijventerreinen zijn hierin ook aangemerkt 
als stedelijk gebied, evenals de meeste dorpskernen. 

 
 
1)https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search;jsessionid=2964A4
BC3617960B368C3783AEE2FC4A#/metadata/effe1ab0-073d-437c-af13-df5c5e07d6cd 
2)https://georegister.brabant.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search;jsessionid=ED15CB059BB
A107C95EE4BD5337A3BCB#/metadata/566bffbb-49ad-4c09-a7cf-1c050c3a507b?tab=general  

https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search;jsessionid=2964A4BC3617960B368C3783AEE2FC4A#/metadata/effe1ab0-073d-437c-af13-df5c5e07d6cd
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search;jsessionid=2964A4BC3617960B368C3783AEE2FC4A#/metadata/effe1ab0-073d-437c-af13-df5c5e07d6cd
https://georegister.brabant.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search;jsessionid=ED15CB059BBA107C95EE4BD5337A3BCB#/metadata/566bffbb-49ad-4c09-a7cf-1c050c3a507b?tab=general
https://georegister.brabant.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search;jsessionid=ED15CB059BBA107C95EE4BD5337A3BCB#/metadata/566bffbb-49ad-4c09-a7cf-1c050c3a507b?tab=general
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landelijke gebied van De Peel. Verder is er een bovengemiddelde jaarlijkse 
groei in het landelijk gebied van Eindhoven te zien (+2,7%).  
 
De gemiddelde jaarlijkse banengroei valt voor het landelijk gebied van de 
gemeenten die binnen SGE vallen wel lager uit omdat een aantal 
gemeenten binnen dit gebied te maken heeft met krimp van het aantal 
banen in het landelijk gebied, met name Best (-0,9%), Nuenen (-1,1%) en 
Geldrop-Mierlo (-2,6%), waarbij laatstgenoemde ook nog een relatief 
groot absoluut aantal banen in het landelijk gebied heeft.  
 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van 
de thema’s/sectoren die in hoofdstuk 1 zijn genoemd. Per thema is een 
paragraaf opgenomen. 
 

2.2 Recreatie en toerisme 
De recreatieve en toeristische sector (R&T-sector) is bij uitstek een sector 
die goed gehuisvest kan worden in het landelijk gebied. Sinds de 
coronacrisis is er ook een herwaardering van het landelijk gebied in ons 
eigen land gekomen, wat een impuls kan geven aan de sector, al heeft de 
sector het tegelijkertijd ook zwaar te verduren gehad door de 
coronacrisis. In de cijfers is te zien dat er voor de sector horeca en 
logiesverstrekking5 tot 2019 sprake is van groei, maar die groei is – 
logischerwijs door de lockdowns - omgeslagen naar lichte krimp. Hiermee 
is de ontwikkeling van het aantal banen in deze sector relatief ook lager 
dan in het stedelijk gebied, al gaat de ontwikkeling voor de MRE als 
geheel redelijk gelijk op. Wat opvalt is dat het aantal vestigingen wél sterk 
toeneemt, met jaarlijks gemiddeld +4,6% (2010 t/m 2020). Ten opzichte 

 
5 Omdat de brondata is ingedeeld op SBI sectieniveau, is het niet mogelijk om de 
toeristisch-recreatieve sector in detail te analyseren. Om een zo goed mogelijk 
beeld te krijgen is de SBI sectie I genomen: Logies-, maaltijd- en 
drankverstrekking, ofwel horeca en verblijfsrecreatie. De omvang van de 

van de gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal vestigingen in het 
stedelijk gebied van +2,9% betekent dit dus dat er relatief meer en 
kleinschaligere horeca en verblijfsrecreatieve voorzieningen komen in het 
landelijk gebied. 
 
Op deelregionaal niveau zijn er grote verschillen in de omvang van de 
sector, zoals te zien in tabel 2. In De Kempen is deze sector in absolute zin 
verreweg het grootst en heeft het verreweg het grootste aandeel in de 
economie van het landelijk gebied. Met name in Bergeijk en Bladel heeft 
deze sector een groot aandeel in de economie van het landelijk gebied. 
Opvallend is ook dat de R&T-sector in de A2-gemeenten, waar de sector 
juist klein in omvang is, sterk aan het groeien is. In SGE is juist sprake van 
een afname van het aantal banen, terwijl dit door verstedelijking en 
daarbij behorende bevolkingsgroei ook het gebied is waar veel vraag zal 
ontstaan.  
 
Tabel 2: werkgelegenheid in de sector recreatie en toerisme 

Deelregio Aantal banen in 
het landelijk 

gebied (2020) 

Percentage van 
werkgelegenheid 

in het landelijk 
gebied (2020) 

Ontwikkeling in 
de jaren tot 2020 

(exclusief corona-
effect) 

A2-gemeenten 300 5,6% Sterke groei 

De Kempen 1.500 13,0% Lichte groei 

De Peel 700 4,8% Lichte groei 

SGE 1.200 7,1% Afname 

MRE totaal 3.400 8,3% Lichte groei 

 

dagrecreatieve sector kon vanuit de brondata niet ingeschat worden en is 
daarom niet meegenomen. 
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2.3 Landbouw 
De landbouwsector is een sector in transitie, maar ook een sector die te 
maken heeft met krimp in de afgelopen jaren. Ook in de MRE is een lichte 
krimp te zien qua werkgelegenheid, met een gemiddelde jaarlijkse 
afname van het aantal banen van -0,3%. In iedere deelregio is sprake van 
banenafname, maar in het SGE is deze relatief het grootst, waar het in De 
Kempen de kleinste afname betreft. In De Kempen blijft het aandeel van 
de landbouw in de totale werkgelegenheid van het landelijk gebied dan 
ook gelijk, waar dit aandeel in de overige deelregio’s krimpt. 
 
Verreweg de meeste banen in de landbouw bevinden zich in De Peel, 
waar de sector ook het grootste aandeel heeft in de werkgelegenheid 
binnen het landelijk gebied. Deze deelregio heeft het grootste aandeel 
banen binnen de MRE voor zowel de akkerbouw, de veehouderij en de 
sierteelt. De varkenshouderij, een tak van de veehouderij die sterk onder 
druk staat, concentreert zich ook voornamelijk in De Peel (ca. 55% van de 
totale werkgelegenheid in de varkenshouderij van de MRE). In het  
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG, juni 2022) staat dat 
reductie van de veestapel in De Peel in de komende jaren 
noodzakelijk zal zijn. 
 
Tabel 3: werkgelegenheid in de landbouwsector in het landelijk gebied 

Deelregio Aantal banen in 
het landelijk 

gebied (2020) 

Percentage van 
werkgelegenheid 

in het landelijk 
gebied (2020) 

Ontwikkeling in 
de jaren t/m 2020  

A2-gemeenten 900 19,8% Lichte afname 

De Kempen 2.700 23,1% Gelijk gebleven 

 
6 Sectie D: Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom 
en gekoelde lucht; Sectie E: Winning en distributie van water; afval- en 
afvalwaterbeheer en sanering. 

De Peel 4.800 35,0% Lichte afname 

SGE 1.600 9,7% Afname 

MRE totaal 9.200 22,3% Lichte afname 

 

2.4 Energie 
Een van de thema’s die we onderscheiden in de economische kansen is 
energie. Echter, de energiesector is vanuit de werkgelegenheidsdata 
moeilijk te analyseren, omdat de SBI-secties6 D en E dusdanig weinig 
banen bevatten dat er geen conclusies uit getrokken kunnen worden. 
Daarnaast kan ook een deel van SBI sectie C onder energie vallen. De 
ontwikkelingen in de energiesector zullen daardoor in het volgende 
hoofdstuk kwalitatief geduid worden. Het landelijk gebied is namelijk 
ruimtelijk een voor de hand liggende plaats voor onder meer wind- en 
zonne-energie. In de RES Metropoolregio Eindhoven is aangegeven waar 
de regio zelf ruimte ziet voor de productie van duurzame energie. 
 

2.5 Brainport economie 
De Brainport economie is de economische motor binnen de MRE-regio. 
De bedrijfsactiviteiten liggen grotendeels in de hightech industriesector. 
Ter indicatie is voor de economische analyse dan ook de industriesector 
(SBI sectie C) gebruikt om een beeld te krijgen van de situatie van deze 
tak. Relatief groeit het aantal banen in het landelijk gebied ongeveer even 
hard als in het stedelijk gebied. De groei van het aantal vestigingen ligt in 
het landelijk gebied echter wel hoger dan in het stedelijk gebied. Het gaat 
dus veelal om relatief kleine vestigingen, maar het ZZP-effect is in deze 
sectoren minder aanwezig dan bijvoorbeeld in de dienstverlenende 
sectoren. Het is echter niet exact te berekenen in welke mate ZZP’ers 
bijdragen aan de groei van het aantal vestigingen. In alle deelregio’s is 
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sprake van groei van de sector, al concentreert de meeste groei zich in 
SGE, waar de sector dan ook het grootst is in absolute zin.  
 
Het is echter lastig te analyseren in hoeverre de hightech sector bijdraagt 
aan de banenontwikkeling in de gehele industriesector. Deze analyse is 
daarom meer van indicatieve aard. Desalniettemin zegt het wel iets over 
de potentie voor de hightech sector, omdat de industriesector in veel 
gevallen wel de potentie heeft om over te gaan op hightech 
productieprocessen.  
 
Tabel 4: werkgelegenheid in de industriesector in het landelijk gebied 

Deelregio Aantal banen in 
het landelijk 

gebied (2020) 

Percentage van 
werkgelegenheid 

in het landelijk 
gebied (2020) 

Ontwikkeling in 
de jaren t/m 2020  

A2-gemeenten7 800 16,5% Sterke groei 

De Kempen 600 5,4% Sterke groei 

De Peel 1.000 7,5% Lichte groei 

SGE8 1.700 10,2% Sterke groei 

MRE totaal 4.000 9,6% Sterke groei 

 

2.6 Zorg  
Over het algemeen is de zorgsector een sector die qua werkgelegenheid 
groeit in het landelijk gebied en zelfs harder groeit dan in het stedelijk 

 
7 Uit nadere analyse bleek dat een deel van bedrijventerrein I.T. Dorplein 
(gemeente Cranendonck) in de brondata aangemerkt staat als landelijk gebied. 
Dit bedrijventerrein bevat echter enkele vestigingen binnen de industrie, maar 
het is niet te achterhalen hoeveel dit de totalen voor de A2-gemeenten heeft 
beïnvloed.  

8 Uit nadere analyse bleek dat er een deel van bedrijventerrein BIC (Eindhoven) 
en een deel van bedrijventerrein De Heibloem (Veldhoven) ook staat aangemerkt 

gebied. Het aandeel van banen in de zorg wat zich in het landelijk gebied 
bevindt wordt dus groter, en het aandeel van het aantal vestigingen 
groeit nog harder. De zorg is na de landbouw de grootste sector in het 
landelijk gebied, met name door het grote aantal banen in enkele 
vestigingen/clusters. 
 
In de A2-gemeenten is de zorgsector groot in omvang: de zorg is daar 
goed voor 30% van de totale werkgelegenheid in het landelijk gebied van 
de deelregio. Het overgrote deel van deze banen is afkomstig van het 
grote zorgcentrum van Kempenhaeghe9. Ook in andere gemeenten zijn er 
grote zorginstellingen die goed zijn voor een relatief zeer groot aantal 
banen: Eindhoven (o.a. GGzE), Eersel (Lunet Zorg), Deurne (Het Rijtven) 
en Gemert-Bakel (St. Jozefsheil). Alleen in De Kempen sprake is van een 
lichte afname van het aantal banen in de zorg in het landelijk gebied. 
Gezien de bevolkingsgroei en vergrijzing is het echter niet waarschijnlijk 
dat deze sector binnenkort flink zal gaan krimpen, dus MRE-breed zal de 
groei waarschijnlijk doorzetten.  
 
Tabel 5: werkgelegenheid in de zorgsector 

Deelregio Aantal banen in 
het landelijk 

gebied (2020) 

Percentage van 
werkgelegenheid 

in het landelijk 
gebied (2020) 

Ontwikkeling in 
de jaren t/m 2020  

A2-gemeenten 1.400 30,0% Sterke groei 

als landelijk gebied in de brondata. Hier zijn ook enkele vestigingen in de 
industrie gesitueerd, maar ook hier is niet te achterhalen in hoeverre het de 
cijfers heeft beïnvloed.  

9 Zorg, onderwijs en onderzoek met betrekking tot epilepsie, slaapstoornissen en 
neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. 
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De Kempen 1.100 9,0% Lichte afname 

De Peel 2.100 15,2% Groei 

SGE 3.100 18,3% Groei 

MRE totaal 7.500 18,0% Groei 

 

2.7 Overige sectoren 
Buiten de specifieke thema-sectoren die zijn onderscheiden, zijn er ook 
een aantal opvallende bevindingen met betrekking tot de 
werkgelegenheid in het landelijk gebied. Ten eerste is de ontwikkeling van 
de zakelijke dienstverlening10 opvallend, zie ook tabel 6. De omvang van 
deze sector had in 2020 voor iedere deelregio een vergelijkbaar aandeel 
van het totaal aantal banen in het landelijk gebied, met een aandeel zo’n 
9,2% van het totaal aantal banen voor de MRE als geheel. Opvallend is dat 
deze sector in alle deelregio’s groeit, en ook in elke gemeente groeit (op 
Waalre na, waar sprake is van een lichte afname van het aantal banen). 
De gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal banen (2010 t/m 2020) is 
met +4,5% in het landelijk gebied ook hoger dan de banengroei in het 
stedelijk gebied. Het merendeel van de banen komt van ZZP’ers, die over 
het algemeen veel binnen de zakelijke dienstverlening werken. Zij zorgen 
dan ook voor het grootste aandeel van het aantal vestigingen binnen de 
zakelijke dienstverlening in het landelijk gebied. Deze groei komt echter 
niet alleen door een ‘corona-effect’; ook vóór 2020 was er sprake van een 
sterke groei in het aantal banen. 
 
De ZZP’ers binnen de zakelijke dienstverlening hebben een beperkte 
ruimtebehoefte. Echter, als deze bedrijven willen gaan uitbreiden zal dit 
wel extra ruimte behoeven. Dit is iets waar wel rekening mee gehouden 
dient te worden. 
 

 
10 SBI secties J-N: informatie en communicatie, financiële instellingen, verhuur en 
handel in onroerend goed, advisering, onderzoek en overige specialistische 

Tabel 6: werkgelegenheid in de sector zakelijke dienstverlening in het 
landelijk gebied 

Deelregio Aantal banen in 
het landelijk 

gebied (2020) 

Percentage van 
werkgelegenheid 

in het landelijk 
gebied (2020) 

Ontwikkeling in 
de jaren t/m 2020  

A2-gemeenten 400 7,9% Groei 

De Kempen 1.000 8,8% Zeer sterke groei 

De Peel 1.300 9,4% Zeer sterke groei 

SGE 1.600 9,5% Zeer sterke groei 

MRE totaal 3.400 9,2% Zeer sterke groei 

 
Verder is het opvallend dat de bouwsector qua aantal banen licht is 
afgenomen in het stedelijk gebied van de MRE, maar in het landelijk 
gebied juist iets is toegenomen. Inzoomend op de deelregio’s is te zien 
dat deze lichte stijging komt door de sterke stijging in De Peel, in de 
overige deelregio’s is namelijk sprake van een afname van het aantal 
banen in de bouw. Met ruim 9% van het totaal aantal banen in het 
landelijk gebied heeft deze sector ook meer betekenis voor de 
werkgelegenheid dan in de andere deelregio’s, waar dit rond de 5% is. 
Ook binnen deze sector is het aandeel ZZP’ers hoog met een ordegrootte 
van zo’n 40-50%. 
 
 
 
 
 
 
 

zakelijke dienstverlening, verhuur van roerende goederen en overige zakelijke 
dienstverlening. 
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Thuiswerken na de coronacrisis 
De coronacrisis heeft een grote transitie teweeggebracht met 
betrekking tot het werken op de werklocatie en het thuiswerken. De 
verhouding hiertussen lijkt permanent te zijn veranderd, waar het 
tegenwoordig geaccepteerd en zelfs normaal is om enkele dagen in 
de week thuis te blijven werken. Daar waar het eerder normaal was 
om bijvoorbeeld 4 à 5 dagen op locatie te werken, is het nu vrij 
normaal om 1 à 2 dagen op locatie te werken. In de meest extreme 
gevallen wordt er zelfs helemaal niet meer op locatie gewerkt (dat 
gaat dan meestal om kantoorbanen). Als gevolg hiervan heeft reistijd 
een minder beperkende factor op de arbeidsmarkt en kunnen 
sommige banen makkelijker ingevuld worden door werknemers die 
verder weg wonen. 
 
Voor het landelijk gebied betekent dit een positieve werking op de 
functie als woon-werklocatie. Doordat er minder belemmeringen 
zijn is het makkelijker om in het landelijk gebied te wonen en in 
stedelijk gebied te werken. Voor de economische functie van het 
landelijk gebied betekent dit dat er potentieel meer besteed wordt 
in winkels en voorzieningen, wat weer nieuwe economische kansen 
oplevert. Daarnaast kan dit zorgen voor een spin-off effect: daar 
waar meer mensen gaan wonen komt mogelijk ook meer 
bedrijvigheid omdat een deel van de inwoners als ZZP’er een bedrijf 
start. Op termijn kan dit leiden tot meer MKB wanneer de ZZP’ers 
uitgroeien tot bedrijven met werknemers. 
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3 Landschap als randvoorwaarde 

3.1 Ruimtelijk beleid 
Op basis van bestaand ruimtelijk beleid zijn er landschappelijke 
randvoorwaarden geformuleerd voor (nieuwe) economische 
ontwikkelingen. De randvoorwaarden sluiten aan op de inventarisaties en 
ruimtelijke opgaven, zoals geformuleerd in het Regionaal Streefbeeld, de 
Omgevingsagenda Zuidoost Brabant, de Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van 
Brabant’ en het waterbeheerplan 2022-2027.   
 
De drie hoofdopgaven voor een nieuwe balans in het landelijk gebied, 
zoals geformuleerd in de Omgevingsagenda, zijn: 

1. Een herstel van de natuurlijke systemen en een ruimtegebruik dat 
daarmee in balans is  

2. Versterking van landschap, natuur en de verbinding tussen stad 
en platteland. Creëren van ruimte voor klimaatadaptatie en 
energietransitie.  

3. Economische en sociale ontwikkeling van het landelijk gebied die 
bijdraagt aan de kwaliteit en vitaliteit van de regio 

 
De huidige intensieve manier van voedselproductie heeft een negatief 
effect op het landschap, de natuur, de bodemkwaliteit en biodiversiteit, 
het milieu en de volksgezondheid. Het landgebruik moet in evenwicht 
gebracht worden met wat het natuurlijk systeem aankan.  
 
Het is belangrijk dat het buitengebied mooi, landschappelijk aantrekkelijk 
en uitnodigend blijft. De kwaliteit van het landschap als drager weegt mee 
in de keuzes voor het landelijk gebied. Verrommeling en versnippering 
worden daarbij voorkomen en waardevolle natuur- en 
landschapsstructuren versterkt. Een verbetering van de fysieke 
verbindingen tussen stedelijk en landelijk gebied draagt bij aan de 

economische vitaliteit, waaronder het benutten van het toeristisch-
recreatief potentieel. Kansen liggen onder meer in het versterken van 
beekdalen, aaneengesloten natuurgebieden tot in de stad, het verbinden 
van groenstructuren, het versterken van recreatieve netwerken, en het 
aanmoedigen van nieuwe bedrijvigheid. De regio wil in 2050 
klimaatneutraal zijn. Een robuust watersysteem moet overlast als gevolg 
van hoosbuien en de impact van langdurige perioden van droogte 
beperken. Dit robuuste watersysteem is ook nodig om de aangetaste 
Natura 2000-gebieden te herstellen en ze weerbaarder en biodiverser te 
maken. Bij het opwekken van duurzame energie is er oog voor versterking 
van de kwaliteit van het landschap, de bodem, landbouwkundige waarden 
en biodiversiteit. Waar mogelijk wordt energieopwekking gecombineerd 
met andere functies.   
 
Een sterke economische structuur draagt bij aan vitale kernen en een 
vitaal buitengebied. Gezocht wordt naar een verruiming van de 
mogelijkheden voor economische activiteiten in de agrarische sector die 
een bijdrage leveren aan een gezonde bodem, maatschappelijke aspecten 
(vitaliteit en leefbaarheid), biodiversiteit, duurzame energieopwekking, 
klimaatadaptatie en landschappelijke kwaliteit. De focus ligt hierbij op 
duurzame vormen van landbouw en agrotech, energie, zorg, startups in 
de maakindustrie en leisure. 
 
Na een initiële verkenningsfase is een analysekaart tot stand gekomen 
waarin landschappelijke randvoorwaarden voor economische 
ontwikkeling zijn weergegeven. De analysekaart (zie figuur 3) maakt 
onderscheid in vijf verschillende en veelal overlappende gebieden: 

1. Overgangszones rond N2000-gebieden 
2. Water (inclusief NNB) 
3. Overgangszone stad en dorp 
4. Bereikbaarheidsgebieden 
5. Landbouwgebieden 
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Nationaal Programma Landelijk Gebied: reductie stikstofuitstoot 
De stikstofcrisis heeft sinds de PAS-uitspraken1 van De Raad van State in 2019 grote invloed op ontwikkelingen in het landelijk gebied, met name voor de 
landbouwsector. De intensieve veehouderij is specifiek een punt van aandacht omdat dit gemoeid gaat met veel stikstofuitstoot. In MRE is relatief veel stikstof-
uitstotende landbouw gesitueerd in de nabijheid van gevoelige, beschermde natuur. 
Begin juni 2022 is bekend gemaakt dat de stikstofuitstoot in enkele gebieden met 70% tot 80% moet worden verminderd, waaronder in gedeeltes van de MRE2.  
 
In het najaar van 2022 is het de bedoeling dat het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering vastgesteld is, voor het Nationaal Programma Landelijk gebied 
wordt de vaststelling medio 2023 verwacht. De provincies hebben vanaf medio 2022 één jaar de tijd hebben om het ‘gebiedsplan’ uit te werken, wat vooralsnog 
medio 2023 uitgewerkt zou moeten zijn. In de concept-kaart van juni 2022 zijn de richtinggevende reductiedoelen m.b.t. stikstof afgebeeld. Hierin is te zien dat er 
binnen de MRE grote gebieden zijn waar 70% of meer afname moet zijn van stikstofuitstoot. Wel zijn er nog enkele gebieden waar minder beperkingen qua 
stikstofuitstoot verwacht worden. Hoe dan ook, de programma’s zullen een grote invloed hebben op het landelijk gebied. 
 
Dit rijksbeleid kan de volgende consequenties hebben: 
Als de reductiedoelen uiteindelijk op deze manier gehaald moeten gaan worden, betekent dit een aantal dingen voor de regio: 

• Een deel van de landbouwbedrijven kunnen worden geforceerd om te stoppen, wat met name voor zal komen in de (intensieve) veeteelt.  Boerenbedrijven 
worden mogelijk uitgekocht als ze hun bedrijfsvoering niet voldoende aan kunnen passen.  

• Nieuwe (omgevings)vergunningen bouwen en natuurvergunnningen zullen nog lastiger uit te geven zijn en aan strengere eisen onderhevig zijn. Dit betekent dat 
het lastiger wordt om bijvoorbeeld nieuwbouw te realiseren. Dit geldt voor zowel nieuwe bebouwing als nieuwe infrastructuur, wat de ontwikkeling van het 
gebied kan remmen.  

• Nieuwe economische activiteiten in het landelijk gebied die bijdragen aan de stikstofuitstoot kunnen hierdoor ook moeilijker een plek kunnen krijgen. 
Locaties/gebieden met (vigerende) bestemmingsplannen waarin nog planruimte zit, zullen gemakkelijker kunnen worden benut dan plekken waar een nieuw 
bestemmings-/Omgevingsplan voor nodig is.  

 
1) https://www.raadvanstate.nl/stikstof/@115651/pas-mag/ 

https://www.raadvanstate.nl/stikstof/@115651/pas-mag/
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Figuur 3: analysekaart landschappelijke randvoorwaarden 

 
De overgangszones rond N2000-gebieden (grote dikke stippellijn op de 
kaart) beslaan een zeer groot deel van de regio. Deze zones van 3 
kilometer zijn gebaseerd op de huidige stikstofberekeningen van het 
RIVM. Het landgebruik in deze zones moet drastisch veranderen om de 
stikstofuitstoot te verminderen.  
De beekdalen (blauw op de kaart) kunnen gezien worden als de dragers 
van het landschap. Ze vervullen een belangrijke functie in het 
watersysteem, het landschap en het ecosysteem.  
 
De overgangsgebieden van steden en (grote) dorpen zijn indicatief 
weergegeven met een zone van 1 kilometer (in roze op de kaart). Het zijn 

uitloopgebieden van de stad en voorzien daarmee onder andere in de 
recreatieve behoefte van de inwoners.  
 
De bereikbaarheidsgebieden zijn indicatief weergegeven met een 
bufferzone van 250 meter aan weerszijden van hoofdwegen, zijnde de 
provinciale en Rijkswegen. Dit zijn de zones binnen het landelijk gebied 
die relatief goed bereikbaar zijn via de weg.  
 
Tot slot zijn de landbouwgebieden op kaart weergegeven (zie de 
zandontginningen in de legenda van de kaart). Hierin is onderscheid 
gemaakt in jonge en oude zandontginningen.  
 
In de volgende paragraaf worden per type gebied de eigenschappen en 
wettelijke kaders, huidig landgebruik en mogelijkheden en kansen 
beschreven. In bijlage 2 wordt vervolgens een nadere detaillering 
gemaakt per deelgebied.  

 

3.2 Overgangszones rond N2000-gebieden 

3.2.1 Eigenschappen en wettelijke kaders 
Het grootste deel van de N2000 gebieden bevindt zich in de Kempen en 
de A2 gemeenten. Binnen een straal van 250 meter van N2000 gebieden 
mogen bijvoorbeeld geen nieuwe stallen worden gebouwd. De huidige  
stikstofdepositiewaarden worden in alle natuurgebieden overschreden 
(zie figuur 5). De stikstofdepositie in alle N2000 natuurgebieden moet 
naar beneden om de biodiversiteit te herstellen. Beleid rond de 3 
kilometer invloedzone van atmosferische depositie is nog in ontwikkeling. 
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Figuur 4: overgangszones rond natuurgebieden   

Nieuwe vergunningen zijn echter weer mogelijk door extern salderen met 
de mogelijkheid om een (deel van een) ongebruikte vergunning door te 
verkopen.  

3.2.2 Huidig landgebruik 
In de overgangszones is het landgebruik hoofdzakelijk agrarisch van aard. 
Het huidig agrarisch landgebruik bestaat uit akkerbouw, enkele 
glastuinbouwbedrijven11 (vooral bij Someren en Asten) en (intensieve) 
veeteelt. De intensieve veeteelt betreft een groot aandeel van de 

 
11 In de landbouwsector werken ruim 40.000 mensen uit andere delen van 
Europa. Deze mensen hebben goede huisvesting nodig en wonen veelal in het 
buitengebied. 

stikstofemissies in de MRE. Dit is vooral in De Peel en de Kempen 
problematisch. In delen van de Kempen is er ook een hoge 
ammoniakemissie. 
 
 
Figuur 5: overschrijding kritische stikstofdepositie 
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3.3 Water: Beekdalen, Droogtestress, drinkwaterwinning en 
Kaderrichtlijn water  

 
Figuur 6: Water in de MRE

 

3.3.1 Eigenschappen en wettelijke kaders 
In de beekdalen wordt door de waterschappen afgeraden om nog te 
bouwen. Dit vooral vanwege de hoge overstromingskans (zie figuur 7) en 
de ambitie om de beekdalen nog meer als groenblauwe dooradering in te 
zetten.  
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 7: Overstromingskans 

 
 

 

 

 
Veel beekdalen zijn ook aangeduid als waterbergingsgebied voor 
klimaatadaptatie. In de Kempen zijn beekdalen vaak ook aangeduid als 
N2000 gebied (zie figuur 8). Dit biedt ook mogelijkheden voor nieuwe 
natuur en bijbehorende recreatiemogelijkheden. In veel natuurgebieden 
is er nu sprake van droogtestress (zie figuur 9). Sommige 



21 
 

landbouwgebieden hebben al last van droogtestress. Voorspeld wordt dat 
dit enkel toe zal nemen. 
 
Figuur 8: Beekdalen en natuurgebieden 

 
 
 
De grondwaterwingebieden zijn vaak concentrische cirkels van 
boringsvrije zones, grondwaterbeschermingsgebieden en 
waterwingebieden. In de boringsvrije zones mogen geen diepe boringen 
plaatsvinden, dus aardwarmte is hier niet van toepassing. In 
grondwaterbeschermingsgebieden mag geen vervuiling plaatsvinden, 
gangbare landbouw is hierin dus problematisch. De ecologische kwaliteit 
van het oppervlaktewater is slecht of ontoereikend in het grootste deel 
van de MRE. Hier moet voor 2027 aantoonbaar significante verbetering in 
zijn gekomen met betrekking tot de Kaderrichtlijn water (KRW).  

Figuur 9: Risico droogtestress  

 
 

 

Bron: Atlas van de regio 
 

3.3.2 Huidig landgebruik 
Het huidige landgebruik in en rondom het beekdallandschap is zeer 
gevarieerd. Veel beken zijn door de jaren heen genormaliseerd of 
rechtgetrokken en hebben daardoor een open karakter. Ze zijn dan ook 
vaak ingericht op de afvoer van landbouwwater. Andere beekdalen 
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hebben hun natuurlijke loop teruggekregen door het water meer ruimte 
te geven en de waterloop weer te laten meanderen.  
 
Figuur 10: Wadi Dalfsen  

 
Bron: Climatescan 

 

3.4 Overgangszone stad en dorp 

3.4.1 Eigenschappen en wettelijke kaders 
Een belangrijke opgave in meerdere beleidskaders is de versterking van 
de verbinding tussen de stad en het platteland. Deze versterking kan 
onder andere plaatsvinden via doorlopende groenstructuren. Historische 
gezien was watervoorziening een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Er is 
dan ook veel overlap tussen bebouwd gebied en de beekdalen. Ook zie je 
veel beeksystemen doorlopen tot aan de stad- en dorpsranden. In figuur 
11 is dit bijvoorbeeld goed zichtbaar tussen Eindhoven en Helmond. In en 
rondom Eindhoven bevinden zich enkele wettelijk beschermde stads- en 
dorpsgezichten.  

Figuur 11: Overgangszones stad en dorpsranden 

 

3.4.2 Huidig landgebruik 
Het landgebruik in de overgangszone van steden en dorpen is zeer 
gevarieerd bestaande uit beekdalen, parken, bedrijventerreinen en 
landbouw. Het is daarom ook een opgave om de samenhang te 
waarborgen. Verrommeling ligt op de loer.  
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3.5 Bereikbaarheidsgebieden 
 
Figuur 12 Bereikbaarheidsgebieden  

 

3.5.1 Eigenschappen en wettelijke kaders 
Voor veel economische ontwikkelingen is een goede bereikbaarheid 
belangrijk. Denk hierbij aan recreatieve ontwikkelingen en kleinschalige 
bedrijvigheid in het landelijk gebied. Voor bepaalde hoge 
kwaliteitsrecreatie en hoge kwaliteitsnatuur is het minder van belang als 
deze slechter bereikbaar is.  

 

3.6 Landbouw 

3.6.1 Eigenschappen en wettelijke kaders 
In de landbouwgebieden komen de eerdergenoemde wettelijke kaders 
samen. Intensieve veeteelt heeft vooral door de grote hoeveelheid 

ammoniak een negatieve invloed op de milieukwaliteit. Deze uitstoot is 
zowel atmosferisch als naar het grond- en oppervlaktewater nadelig. Ook 
droogte zet de houdbaarheid van het huidige landbouwsysteem onder 
druk. Momenteel is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) in 
de maak als programma onder de NOVI. In het NPLG legt het Rijk 
structurerende, richtinggevende keuzes en (regionale) doelen vast, als 
basis voor integrale provinciale programma’s landelijk gebied.  
 
Figuur 13 Overzichtskaart landbouw 

 

3.6.2 Huidig landgebruik 

Figuur 13 toont het huidige landgebruik van de landbouw. Het overgrote 

deel bestaat uit akkerbouw en veeteelt. Daarnaast zijn er enkele boom- 

en fruittelers in het gebied. Rondom Asten en Someren bevinden zich 

enkele grote tuinbouwcomplexen.  
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4 Economische kansen 
In dit hoofdstuk gaan we in op kansen voor economische activiteiten in 
het landelijk gebied van de MRE. Eerst beschrijven we per gebiedstype 
welke activiteiten passend kunnen zijn. Vervolgens beschrijven voor vijf 
thema’s (recreatie & toerisme, landbouw, energie, Brainport-economie en 
zorg) relevante trends en ontwikkelingen, economische kansen en bij 
welke gebiedstypen en subregio’s economische activiteiten binnen dit 
thema het meest kansrijk zijn.  
 

4.1 Algemene mogelijkheden en kansen per gebiedstype 
 
Overgangszones rond N2000-gebieden 
Mogelijkheden om stikstofuitstoot te beperken kan door middel van 
natuurontwikkeling eventueel in combinatie met verblijfsrecreatie. Door 
bijvoorbeeld houten prefab kunnen stikstofemissies bij bouwplaatsen 
dichtbij natuurgebieden worden ontweken, maar daarnaast kan bij de 
bouw ook gebruik worden gemaakt van in de Brainportregio ontwikkelde 
innovaties die emissieloos bouwen mogelijk maken. Denk hierbij aan de 
inzet van generatoren op basis van mierenzuur of bouwmachines op basis 
van batterijen of fuel cells. Ook zijn in deze overgangszones kansen voor 
natuurinclusieve en multifunctionele landbouw, denk aan agroforestry, 
zorgboerderijen, voedselbossen, agrotoerisme, bessenteelt onder 
zonnepanelen. Deze landschappen zijn hier uitermate voor geschikt, 
omdat zij de potentieel verlaagde productie door een vermindering van 
stikstofruimte compenseren door het leveren van andere waarden. 
 

 
12 https://www.agv.nl/onze-taken/klimaatproblemen-aanpakken/struviet-uit-
urine/ 

Water: beekdalen, droogtestress, drinkwaterwinning en Kaderrichtlijn 
water 
De KRW stelt eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater in 2027. In 
RWZI’s met fosVaatje12, worden kostbare meststoffen gefiltreerd en 
hergebruikt uit oppervlaktewater. De Brainport zou zich kunnen richten 
op kansen voor lokale filtering en winning van meststoffen die anders 
uitspoelen. In waterwingebieden zijn activiteiten die de waterinfiltratie en 
kwaliteit verhogen een opgave. In deze gebieden is natuurinclusieve 
landbouw en recreatie een goede optie om economische activiteit te 
stimuleren die ook waterkwantiteit en kwaliteitsopgave versterkt. Een 
optie is ook het drinkwaterbedrijf financieel te laten bijdragen aan het 
aanleggen en onderhouden van infiltratiegreppels, zie De Eeuwige Bron13. 
Infiltratie en waterbergingsstructuren zijn ook bovenstrooms van de 
overstromingsgebieden kansrijk en zijn goed te combineren met 
bijvoorbeeld recreatiegebieden. 
 
Overgangszones stad en dorp 
De stad- en dorpsranden lenen zich goed voor de ontwikkeling 
stadslandbouw, en recreatief aantrekkelijke landschappen die het 
vestigingsklimaat in de stad aantrekkelijker maken. Ook zijn kleinschalige 
vormen van bedrijvigheid (woon-werklandschap) en kleinschalige energie-
opwek hier denkbaar.  
 
Bereikbaarheidsgebieden 
De bereikbaarheidsgebieden bieden kansen voor bijvoorbeeld energie-
opwek langs wegen. Deze gebieden lenen zich ook goed voor activiteiten 
waar relatief veel transportbewegingen aan gekoppeld zijn. Dat kan zowel 
gaan om goederenvervoer als personenvervoer. Bij veel van de Brainport-
economie kansen is dit van toepassing (bijvoorbeeld vergaderruimtes, 

13 https://groenemetropooltwente.nl/wp-
content/uploads/2020/04/2eronde_T10_De-Eeuwige-Bron-LR.pdf 

https://www.agv.nl/onze-taken/klimaatproblemen-aanpakken/struviet-uit-urine/
https://www.agv.nl/onze-taken/klimaatproblemen-aanpakken/struviet-uit-urine/
https://groenemetropooltwente.nl/wp-content/uploads/2020/04/2eronde_T10_De-Eeuwige-Bron-LR.pdf
https://groenemetropooltwente.nl/wp-content/uploads/2020/04/2eronde_T10_De-Eeuwige-Bron-LR.pdf
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congrescentra en (kleinschalige) productielocaties). Ook voor grotere 
recreatiefuncties (bv. grootschalige wellness) en zorgclusters geldt dat de 
ligging in een bereikbaarheidsgebied opportuun is.  
 
Landbouwgebieden 

In de landbouwtransitie zijn veel mogelijkheden en kansen. Zoals eerder 

genoemd zijn er in de overgangszones kansen voor natuurinclusieve en 

multifunctionele landbouw denk aan agroforestry, zorgboerderijen, 

voedselbossen, agrotoerisme, bessenteelt onder zonnepanelen. Deze 

kansen zien wij ook in de kleinschalige zandontginningen. In de 

grootschalige landbouwgebieden (jonge zandontginningen) is een 

koppeling met de Brainport-economie mogelijk een kans. Denk hierbij aan 

precisielandbouw en strokenteelten.  
 

4.2 Kansen recreatie en toerisme 
De toeristisch-recreatieve sector is bij uitstek een sector die (ook) in het 
landelijk gebied gehuisvest kan worden, zeker nu het landelijk gebied 
sinds de coronacrisis een herwaardering heeft gekregen. De rust, ruimte 
en het groen zijn waarden die het landelijk gebied kan bieden, en waar 
vanuit de recreant of toerist ook veel vraag naar is. Het landelijk gebied 
kan functioneren als een recreatief uitloopgebied. Die rol wordt gezien de 
verstedelijking in de regio naar verwachting steeds groter.  
Het is van belang dat het totale toeristisch-recreatieve aanbod goed op 
elkaar aansluit om zo de kansen optimaal te benutten, waarbij de regio of 
deelregio een ‘totaalproduct’ kan bieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
voldoende en gevarieerde horeca, verblijfsrecreatie, routestructuren, 
dagrecreatie etc. 

4.2.1 Trends en ontwikkelingen 
In tabel 7 zijn relevante trends en ontwikkelingen op het vlak van 
recreatie en toerisme in het landelijk gebied te vinden.  

De MRE-regio is een regio die te maken heeft met verstedelijking, en dat 
in de toekomst zeker nog zal behouden door de sterke groei van de 
economie. De groei van de stedelijke bevolking zorgt voor meer vraag 
naar recreatie rondom de steden, naast dat het recreëren in het landelijk 
gebied (buiten bevolkingstoename om) al meer in trek lijkt te zijn sinds de 
coronacrisis. Daarnaast woont en werkt een groot aantal internationals 
binnen de MRE, wat andersoortige kansen biedt voor het ontwikkelen van 
toeristisch-recreatief aanbod omdat er een ander type vraag naar 
recreatie is vanuit deze groep. 
De MRE is tevens een regio met veel waardevolle landschappen die de 
toeristisch-recreatieve potentie verhogen. De veelzijdige natuur (bossen, 
heide, oude zandontginningen etc.) biedt veel aanknopingspunten, 
bijvoorbeeld voor recreatieve routestructuren.  
Door de krimp van de landbouwsector hebben veel agrarische 
ondernemers nevenactiviteiten op hun erf ondergebracht. Recreatieve en 
toeristische activiteiten kunnen in veel gevallen goed gehuisvest worden 
op boerenerven (behalve bij minder ‘aantrekkelijke’ bedrijfsvoering als 
varkenshouderij of glastuinbouw), zoals een B&B, minicamping, speelpark 
of kinderboerderij. 
 
Tabel 7: Relevante trends m.b.t. recreatie en toerisme 

Trend/ontwikkeling Kans voor 
economie 
landelijk 
gebied MRE 

Verwachting dat zowel binnenlands als buitenlands 
toerisme blijft toenemen. NBTC raamt toename van 
aantal inkomende toeristen van minimaal 50% (18 
miljoen in 2017 naar 29 miljoen in 2030).  

+ 

Door vergrijzing toename vrij te besteden tijd: 
toename recreatie.  

+ 
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Landelijk gebied toegenomen in populariteit onder 
toeristen en recreanten, dit is versterkt door corona 

++ 

Buitenrecreatie grootste vrijetijdsbesteding van 
Nederlanders. 

+ 

Digitalisering steeds belangrijker bij toerisme, steeds 
meer informatie en boekingen via internet.  

+/- 

 

4.2.2 Concrete kansen voor nieuwe economische structuur 
De MRE-regio is een regio waar veel toegevoegde waarde gecreëerd 
wordt en er dus veel geld te besteden is. Mogelijk is er binnen de regio 
dan ook vraag naar het hogere segment van toeristisch-recreatief aanbod. 
Het is echter belangrijk om een gevarieerd aanbod te ontwikkelen en te 
behouden voor alle doelgroepen binnen de regio. 
 
Tabel 8: Concrete kansen voor nieuwe economische structuur 

 Kansen voor meer overnachtingsmogelijkheden (overnachten 
bij de boer, boetiek-hotels)  
 

 Meer groene attracties creëren (nieuwe natuur, nieuwe 
infrastructuur, horeca etc.)  
 

 Toeristisch/recreatief product gericht op Brainport 
(internationals) 

 Kwaliteit van vakantieparken verbeteren 
 

 Meer verhuurbedrijven voor buitenactiviteiten (fietsen, 
elektrische scooters, e.d.) 
 

 Wellness concepten ontwikkelen 
 

 Van Gogh Nationaal Park beter benutten als uithangbord van 
de regio 
 

 
Gekoppeld aan het landschap, de identiteit, het landgebruik en de 
randvoorwaarden (hoofdstuk 3) zijn de kansen indicatief op kaart gezet. 
Zo zien we rondom de steden en grote kernen kansen voor recreatieve 
producten gericht op de Brainport-economie, verhuurmogelijkheden en 
wellness. In het buitengebied nabij natuurgebieden en beekdalen zien we 
kansen voor (nieuwe) overnachtingsmogelijkheden, maar bijvoorbeeld 
ook in (vrijkomende) agrarische bebouwing.  
 
Figuur 14: Kansenkaart recreatie (zie ook bijlage 2) 

 
 
 



27 
 

 
Beschrijving kans 

• Voor een compleet toeristisch-recreatief aanbod is voldoende 
verblijfsrecreatie van belang. Het zorgt ervoor dat een regio een 
geheel te bieden heeft voor de toerist en/of recreant. Zo worden er 
meer bestedingen binnen de regio gedaan en levert dit dus een 
economische impuls. Dit vraagt om een goed georganiseerde sector. 

• Concepten die bij het landelijk gebied passen zijn concepten die 
voornamelijk gericht zijn op rust en groen. Niet iedere vorm van 
verblijfsrecreatie past dus overal in het landelijk gebied, de juiste 
inpassing is daarnaast ook afhankelijk van de schaal. Boetiek-hotels 
zijn bijvoorbeeld juist geschikt voor het landelijk gebied, omdat ze over 
het algemeen wat kleiner van schaal zijn, maar ook in het hoge 
segment liggen, waarmee ingespeeld kan worden op de toerist en 
recreant die veel te besteden heeft. 

• Door de vele boerenerven in het landelijk gebied is het logisch hier 
gebruik van te maken, zeker nu steeds meer agrariërs 
nevenactiviteiten op hun land onderbrengen. Het concept 
‘overnachten bij de boer’ kan in verschillende vormen worden 
gegoten, zoals een mini-camping of een B&B. Dit soort kleinschaligere 
concepten doen recht aan de landschappelijke context waarbij 
inpassing geen probleem hoeft te zijn. Daarnaast zijn dit soort 
concepten uniek voor het landelijk gebied, waarmee het iets 
onderscheidends heeft te bieden.  

 
Kansrijke locatietypen 

• Kansrijke locaties zijn gebieden waar hoge landschapswaarden zijn of 
komen. Dit zijn bijvoorbeeld de overgangszones rondom N2000 
gebieden, de bos en heidegebieden buiten NNN en de oude 
zandontginningslandschappen.  

– Zoals genoemd is het van belang om een balans te vinden met 
andersoortige toeristisch-recreatieve voorzieningen als 
dagrecreatie en horeca. In gebieden waar bijvoorbeeld ook veel 
horeca en dagrecreatie te vinden is, is het logisch om ook 
voldoende verblijfsrecreatieve voorzieningen te ontwikkelen. 
Mensen die ergens verblijven willen recreatieve activiteiten 
ondernemen, maar ook andersom geldt: daar waar veel 
recreatieve activiteiten zijn, zijn mensen sneller geneigd te 
overnachten. Denk hierbij dus aan De Kempen, waar sprake is van 
een relatief groot aanbod. Daarnaast is in SGE ook relatief veel 
recreatief aanbod, waardoor het hier ook logisch is om daarop aan 
te sluiten. 

 
Minder kansrijke locatietypen 

• Dit soort economische kansen zijn minder tot niet geschikt in de 
grootschalige productiegebieden. Ten eerste door de mindere 
aantrekkelijkheid van het gebied, en ten tweede door vervuiling/stank 
die hier in sommige gevallen bij komt kijken. Daarnaast is er weinig van 
het overige toeristisch-recreatieve aanbod in deze gebieden om op aan 
te haken. Echter, als in dit soort gebieden de landschapswaarden 
worden verhoogd wordt dit wel kansrijker. Denk bijvoorbeeld aan De 
Peel: hier zijn een aantal grootschalige productiegebieden te vinden 
met grote kavelstructuren. Als deze landschappen worden verrijkt met 
meer groene routestructuren, nieuwe natuur en meer dagrecreatieve 
voorzieningen, wordt het voor verblijfsrecreatieve voorzieningen ook 
aantrekkelijker om hier te ontwikkelen. 

• Voor de gebieden die nu minder aantrekkelijk zijn, maar wel de 
ambitie hebben om meer toeristisch-recreatieve voorzieningen te 
ontwikkelen, ligt dus een uitdaging om dit te realiseren. 

 

Kansen voor meer overnachtingsmogelijkheden (overnachten bij de 
boer, boetiek-hotels) 
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Beschrijving kans 

• Het toevoegen van meer groen kan de landschapswaarde verhogen. 
Dit kan in verschillende vormen en schaalgroottes. De nieuwe natuur 
kan bestaan uit het herstellen van houtwallen of door de aanplant van 
nieuw bos. Ook kan de grond worden verschraald of vernat, om zo 
nieuwe biotopen tot stand te brengen. Afhankelijk van de locatie en 
bodem en waterhuishouding moet worden afgewogen welk type 
natuur gewenst is. 

• In zowel bestaande als nieuwe natuur kunnen ook groene activiteiten 
als een vorm van dagrecreatie ontwikkeld worden. Een bekend 
voorbeeld is een klimbos, een avontuurlijke vorm van recreatie die 
tussen en op de bomen in een bos plaatsvindt. Groene, avontuurlijke 
activiteiten zijn echter niet alleen gebonden aan bossen maar kunnen 
ook goed plaatsvinden in open landschappen, zoals te zien in figuur 15. 
Daarnaast kunnen ook passende winkel- of horecaconcepten worden 
ontwikkeld in of rondom de groene gebieden, waarbij de focus ligt op 
de groene beleving. 

• Met meer natuur en meer recreatie in het landelijk gebied zijn er ook 
kansen voor het ontwikkelen van nieuwe wandel- en 
fietsinfrastructuur. Denk hierbij aan het uitbreiden van 
langeafstandsroutes, maar ook kortere routes, zoals klompenpaden. 
Deze recreatieve, groene routes zijn juist ook een kans om de minder 
aantrekkelijke gebieden te doorsnijden en het landschap op te breken, 
waardoor de aantrekkelijkheid toe kan nemen. 

• Een ander type recreatie waar veel vraag naar is, is zwemrecreatie. In 
de MRE-regio lijkt momenteel een tekort aan zwemwater en met de 
snelle bevolkingsgroei wordt het urgenter om dit toe te voegen aan 
het recreatieve aanbod. Juist rondom het stedelijk gebied is de 
noodzaak voor verkoeling groot. 

• Met een aantrekkelijker landschap zouden tours en rondleidingen ook 
kansrijker kunnen worden. Hierbij is het wel belangrijk om dit niet te 
grootschalig, vervuilend en overlast veroorzakend te maken. 

 
Kansrijke locatietypen 

• Er liggen over het algemeen kansen voor het creëren van nieuwe 
natuur in landbouwgebieden (o.a. door stoppende agrariërs) en de 
overgangszone van N2000 en het stedelijk gebied. 

• Aan de ene kant zijn aantrekkelijke landschappen goed geschikt om 
meer groen, routestructuren en/of attracties toe te voegen, maar aan 
de andere kant is het toevoegen van meer groen ook júist een kans 
voor de minder aantrekkelijke gebieden. Zo kan een gebied als De Peel 
profiteren van het toevoegen van nieuwe natuur, waardoor het 
overige toeristisch-recreatieve aanbod ook meer kans heeft om te 
ontwikkelen. 

• In de A2-gemeenten en De Peel is de toeristisch-recreatieve sector nog 
relatief klein in omvang. In beide deelgebieden liggen waardevolle 
landschappen, waarbij met name in De Peel belemmeringen 
weggenomen zouden kunnen worden als de veestapel drastisch 
afneemt (bijvoorbeeld minder stankoverlast). Daarnaast is de 
werkgelegenheid binnen de sector in de A2-gemeenten de afgelopen 
tijd relatief sterk gegroeid: er ligt dus potentie om deze groei door te 
zetten. 

• Het doorsnijden van landschappen door middel van groene routes is 
bijvoorbeeld interessant voor de gebieden met grote kavelstructuren 
in De Peel of De Kempen, waar het de landschapswaarde kan 
verhogen. 

• Een voorbeeld van een kansrijk gebied om nieuwe natuur te 
ontwikkelen is het Landgoed Gulbergen in Geldrop-Mierlo en Nuenen. 
Dit gebied ligt tussen Eindhoven en Helmond en heeft daardoor veel 
potentie voor recreatieve activiteiten. 
 

Meer groene attracties creëren (nieuwe natuur, nieuwe infrastructuur, 
horeca etc.) 
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Figuur 15: Avonturenboerderij (Molenwaard, Zuid-Holland), een voorbeeld 
van groene, actieve recreatie in het landelijk gebied 

 
 

 
Beschrijving kans 

• De vele ‘Brainport werknemers’ zorgen voor ook een ander type vraag 
in de regio: 

– De Brainport werknemers zijn verspreid over verschillende lagen 
van de samenleving, met verschillende bijbehorende 
bestedingspatronen. Dit zou dus mogelijk resulteren in 
gevarieerde vraag van het lage tot het hoge segment. Nader 
onderzoek zou gedaan moeten worden om te zien of deze 

 
14 https://www.zka.nl/media/1725/definitieve-rapportage-vitaliteitsonderzoek-
noord-brabant.pdf  

bestedingen in de toeristisch-recreatieve sector dan ook 
daadwerkelijk anders zijn. Het is belangrijk om in de gehele 
breedte van deze vraag te voorzien. 

– Voor het hoge segment zou bijvoorbeeld behoefte kunnen zijn aan 
luxe-restaurants, maar bijvoorbeeld ook aan sportfaciliteiten als 
golfbanen. Om te zorgen dat veel van het grotere geld ook binnen 
de regio besteed wordt, is het van belang ook te voorzien in dit 
segment. 

– Het grote aantal internationals in de regio zorgt daarnaast ook 
voor een ander type toeristisch-recreatieve vraag. Culturele 
activiteiten en voorzieningen zijn daardoor wellicht extra kansrijk. 
Daarnaast kunnen tours en rondleidingen gericht op de 
Nederlandse of regionale cultuur binnen de regio ook interessant 
zijn. 

 
Kansrijke locatietypen 

• Dit type toeristisch-recreatief product is niet alleen gebonden aan het 
SGE, waar de meeste internationals wonen, ook de andere regio’s 
binnen de MRE kunnen kansen hierin verzilveren. In de overige 
deelregio’s is het echter wel kansrijker om voorzieningen te 
ontwikkelen op de beter bereikbare plekken. 

 
 

 
Beschrijving kans 

• Volgens ZKA14 bevat de MRE-regio relatief veel vakantieparken die een 
hoge kwaliteit en veel perspectief hebben en dus vitaal zijn. 
Desalniettemin zijn er nog steeds een aantal vakantieparken in de 

Toeristisch/recreatief product gericht op Brainport (internationals) 

Kwaliteit van vakantieparken verbeteren 

https://www.zka.nl/media/1725/definitieve-rapportage-vitaliteitsonderzoek-noord-brabant.pdf
https://www.zka.nl/media/1725/definitieve-rapportage-vitaliteitsonderzoek-noord-brabant.pdf
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regio die een kwaliteitsslag nodig hebben om (weer) vitaal te worden. 
Daarnaast is het geen gegeven dat parken die nu vitaal zijn ook vitaal 
blijven, dit zal in de loop van de tijd aandacht blijven vragen. 

• Gezien de toenemende druk op de ruimte en de grote vraag naar extra 
woningen zullen er keuzes gemaakt moeten worden over de toekomst 
van de niet-vitale vakantieparken. Als het niet mogelijk blijkt om de 
nodige kwaliteitsslag te maken, moet er worden gekeken naar andere 
mogelijkheden om verloedering en ondermijning tegen te gaan. 

 
Kansrijke locatietypen 

• Dit geldt MRE-regio breed. Daar waar een kwaliteitsslag op een 
bestaand vakantiepark te maken valt, is deze kans relevant.  

 

 
Beschrijving kans 

• Er is een groeiende behoefte aan buitenactiviteiten in het landelijk 
gebied. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere (elektrische) 
fietsen, elektrische scooters, mountainbikes, en kano’s. Voor de 
mensen die deze (recreatieve) vervoersmiddelen niet in hun bezit 
hebben, kunnen verhuurbedrijven in hun vraag voorzien. Daarnaast 
zullen er ook toeristen in de regio zijn die deel willen nemen aan dit 
soort buitenactiviteiten. Ook voor hen kunnen verhuurbedrijven het 
mogelijk maken om in de natuur te recreëren. 

• Het aanbod van verhuurbedrijven lijkt echter relatief achter te blijven 
bij de rest van het recreatieve aanbod. We zien dit daarom als kans die 
goed te verzilveren valt. 

 
 
 
 

Kansrijke locatietypen 

• Vooral de gebieden die goed ontsloten zijn met recreatieve routes en 
hoge landschappelijke waarde hebben zijn geschikt voor dit type 
verhuur: 

– De Kempen en SGE zijn hierdoor met name geschikt 

– Dichtbij de steden is het aanbod ook af te stemmen 
op bijvoorbeeld bedrijfsuitjes/teambuilding e.d. 

• Wanneer er nieuwe natuur ontwikkeld wordt, ongeacht in welke 
deelregio, zou deze kans ook verzilverd kunnen worden als de 
landschapswaarde verhoogd is en het aantrekkelijker wordt om dit 
soort buitenactiviteiten te beoefenen. 

 
Figuur 16: mountainbikeverhuur 

 
 
 
 

Meer verhuurbedrijven voor buitenactiviteiten (fietsen, elektrische 
scooters, e.d.) 
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Beschrijving kans 

• Het landelijk gebied is met de rust en ruimte uitermate geschikt voor 
wellness concepten, zowel door de privacy als door het groen om in 
tot rust te komen. Met een groeiende bevolking is er in potentie ook 
een groeiende vraag naar deze vorm van ontspanning. 

• Wellness centra zouden zowel kleinschalig als grootschalig ontwikkeld 
kunnen worden. Op kleine schaal zou bijvoorbeeld gedacht kunnen 
worden aan een of enkele sauna’s. Bij grootschalige centra kan het ook 
naar resort-achtige concepten kunnen gaan, mits dit in het landschap 
in te passen is. Hierbij zou het dan ook gecombineerd kunnen worden 
met verblijf en horeca. 

 
Kansrijke locatietypen 

• Grootschalige wellness centra zouden minder passen rondom 
gevoelige natuur door de grotere verkeersstromen die daarmee 
gemoeid gaan en eventuele bouwvergunningen die moeilijk verleend 
worden. Kleinschalige wellness centra zijn wat dat betreft makkelijker 
in te passen en hebben te maken met minder beperkende factoren. 
Mogelijk kansrijke gebieden voor wellness concepten met een kleinere 
schaal zijn dan ook bos en heidegebieden (buiten NNN), 
overgangszones van het stedelijk gebied en beekdalen (buiten NNN en 
N2000). Met een grotere schaal is het logisch om vooral naar de 
bereikbaarheidszones te kijken zonder al te veel beperkingen m.b.t. 
uitstoot, vervuiling en/of drukte. 

• Om dichter bij de potentiële bezoekers te zitten is het logischer om dit 
soort concepten in de buurt van de steden te ontwikkelen, waarbij SGE 
dus met name interessant is. 

• Ook hier geldt dat de minder aantrekkelijke productiegebieden minder 
tot niet geschikt zijn voor wellness concepten. 

 

 
Beschrijving kans 

• Het Van Gogh Nationaal Park is een nieuw samenwerkingsverband 
tussen gemeenten, waterschappen, natuur-, landbouw-, en 
streekorganisaties, die zich inzetten voor: 

– een fraaier landschap met topnatuur en – erfgoed; 

– groen dat doorloopt in steden en dorpen; 

– een vitaal boerenland; 

– en een duurzaam toeristische regio. 

• Het is niet zozeer een nationaal park zoals andere, bestaande 
nationale parken, maar meer een concept om de kwaliteit en 
zichtbaarheid van het waardevolle landschap te behouden en te 
verhogen. Dit concept kan worden benut om het groen in de regio 
beter vindbaar te maken. 

• Ook ander ‘groen aanbod’ in de regio kan d.m.v. betere marketing 
en/of communicatie een impuls krijgen. Gebieden als de Groote Heide 
of de Gulbergen kunnen zo beter vindbaar en zichtbaar worden. 

 
Kansrijke locatietypen 

• De MRE-regio zou als geheel baat kunnen hebben bij het beter 
benutten van het nationaal park. Echter is het met name (noordwest) 
SGE wat in dit gebied valt en dus de meeste kansen bevat om het 
nationaal park in te zetten als marketingmiddel. 

 

Wellness concepten ontwikkelen Van Gogh Nationaal Park beter benutten als uithangbord van de regio 
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Figuur 17: Van Gogh Nationaal Park 

 
 
 

4.3 Kansen landbouw 
De landbouw is en blijft een sector die bij uitstek bij het landelijk gebied 
hoort. De landbouwsector is een grote ruimtevrager en daarnaast een 
belangrijke economische drager. De sector heeft te maken met grote 
transities, zowel in de akkerbouw als in de veehouderij. Inpassing van de 
verschillende vormen van toekomstbestendige landbouw is erg 
gebiedsspecifiek.  
 

4.3.1 Trends en ontwikkelingen 
 
Tabel 9: Relevante trends m.b.t. landbouw 

Trend/ontwikkeling Kans voor 
economie 
landelijk 
gebied MRE 

Naast economische efficiënte ook steeds meer focus 
op ecologische efficiëntie slimmer gebruik te maken 
van natuurlijke processen en zuiniger om te gaan met 
grondstoffen (kringlooplandbouw).  

+ 

Stikstofproblematiek heeft grote gevolgen voor sector: 
o.a. sanering, uitkoop en verduurzaming.  

- 

Schaalvergroting dominante trend in de landbouw. +/- 

Tegelijkertijd toename van ‘tegenbeweging’: 
kleinschaligere boeren ontplooien nevenactiviteiten 
zoals agrarische kinderopvang, plattelandstoerisme, 
zorglandbouw, verkoop aan huis, boerderijeducatie en 
agrarisch natuurbeheer 

+ 

Leegstand agrarisch vastgoed neemt toe (tot 2030 ca. 
2,5 mln. m2 extra leegstand van agrarische bebouwing 
verwacht in Noord-Brabant). Hierdoor ongewenste 
nevenactiviteiten, verpaupering, illegale bewoning.  

+/- 

Digitalisering en innovatie: de landbouw wordt steeds 
meer een hightech sector. 

+ 

Groeiende interesse lokaal en regionaal voedsel: 
maatschappij stelt hogere eisen.  

+ 

Alternatieve teelten zoals droogte minnende teelten 
of teelten die passen binnen de eiwittransitie. Door 
een groeiende vraag en een veranderend klimaat 
kunnen dit soort teelten steeds belangrijker en 
economisch aantrekkelijker worden. 

+ 

4.3.2 Concrete kansen voor nieuwe economische structuur 
Een aantal vormen van alternatieve, toekomstbestendige landbouw zijn 
goed toepasbaar binnen de MRE. Juist de vormen van landbouw die 
minder uitstoot met zich meebrengen zijn interessant voor de MRE-regio, 
gezien de aanwezigheid van (stikstof)gevoelige natuur binnen en rondom 
de regio. Daarnaast is de MRE-regio rijk aan bedrijven en instellingen met 
technische kennis (Brainport), waarmee vanuit de landbouw de 
samenwerking versterkt en uitgebreid kan worden. 
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Naast de genoemde kansen zijn ook juist de combinaties met andere 
economische activiteiten kansrijk, denk bijvoorbeeld aan de combinatie 
met energie-opwek (zie ook hoofdstuk 4.3.2).  
 
Tabel 10: Concrete kansen voor nieuwe economische structuur 

 Korte ketens / lokaal voedsel 
 

 High-tech (circulaire) landbouw, bijvoorbeeld 
pixelfarming/precisielandbouw of vertical farming 
 

 Strokenlandbouw of overige natuurinclusieve landbouw 
 

 Agroforestry (voedselbossen) 
 

 
Gekoppeld aan het landschap, de identiteit, het landgebruik en de 
randvoorwaarden (hoofdstuk 3) zijn de kansen indicatief op kaart gezet. 
In en rondom stedelijke gebieden ligt er een grote kans om de 
brainportkennis te ontwikkelen en toe te passen binnen de high-tech 
landbouw. Echter zien we hier ook kansen voor low-tech landbouw in de 
vorm van lokale ketens en afzet voor de stedeling. In de overgangszones 
van N2000-gebieden kan een combinatie ontstaan van grootschalige 
strokenteelten in de jonge zandontginningen en kleinschalige 
natuurinclusieve landbouw in de oude zandontginningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 18: Kansenkaart landbouw (zie ook bijlage 2) 

 
 

Beschrijving kans 

• Korte ketens tussen producent en consument, maken de verbinding 
tussen burgers en boeren directer en hechter en kunnen leiden tot 
minder transport (en daardoor minder uitstoot) en tot betere 
afstemming tussen producent en consument wat resulteert in minder 
voedselverspilling. Dit type landbouw is met name kansrijk in de 
nabijheid van veel bevolking. Zo is er op korte afstand een grote 
afzetmarkt beschikbaar. 

• Er zijn meerdere vormen waarmee korte ketens gecreëerd kunnen 
worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan boerderijwinkels, waarin verse 
producten direct vanaf het erf verkocht kunnen worden. Een ander 

Korte ketens / lokaal voedsel 
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voorbeeld is het maken (en eventueel bezorgen) van maaltijdboxen, 
waarbij agrariërs hun producten aanbieden, afgestemd op wat er op 
dat moment geproduceerd is (seizoensgebonden producten zijn júist 
kansrijk). 

• Een andere vorm van korte ketens en lokaal geproduceerd voedsel is 
het Herenboeren-concept. De Herenboeren zijn samen eigenaar van 
het bedrijf, en zetten ook samen met hun boer de koers uit. De leden 
bepalen onder andere wat ze willen eten en hoe het voedsel wordt 
geproduceerd. Een bestuur vertegenwoordigt de leden. Dit concept 
heeft naast economische potentie ook andere voordelen als 
buurtbinding en dat het mensen richting de natuur brengt. 
 

Kansrijke locatietypen 

• Dit soort landbouw is met name geschikt voor gebieden dichtbij de 
steden en dorpen (overgangszone stedelijk gebied). Productie en 
afname profiteren van elkaar door de korte en kleine keten. Voor de 
meeste vormen van korte ketens is de grotere afzetmarkt hier het 
voordeel. Echter, deze gebieden hebben doorgaans wel hogere 
grondprijzen waardoor het niet altijd economisch lucratief kan zijn. In 
het landelijk gebied bij dorpen zijn met name de oude 
zandontginningen geschikt voor dit type landbouw, door de relatief 
kleine schaal van het landschap (menselijke maat). 

• Concreet is dit het meest interessant in de stadsrandzones (met name 
SGE), door de grotere afzetmarkt, en aan de rand van de overige 
kernen. Echter zal dit afhankelijk zijn van de vorm die ontwikkeld 
wordt. Als productie en consumptie verder van elkaar af liggen maar 
nog wel binnen de regio te vinden zijn, kunnen we alsnog spreken over 
een korte keten. 
 
 
 
 
 

Figuur 19: Herenboeren 

 
 

Beschrijving kans 

• Moderne, high-tech landbouw kan ingezet worden om transities 
te versnellen en uitstoot te verminderen. Daarnaast zou het mogelijk 
ook de productie, of anders de efficiëntie kunnen verhogen. 

• In de Brainport-regio is veel technische kennis te vinden, wat een 
waardevolle koppeling kan opleveren wanneer dit toegepast kan 
worden op de landbouw. Momenteel lopen er al initiatieven en zijn er 
connecties tussen de technische tak en de agrarische tak. Het is dan 
ook belangrijk deze connecties ten eerste te behouden en ten tweede 
te versterken om de potentie zo goed mogelijk te benutten. Hiermee 
kan technologische vooruitgang aangejaagd worden wanneer de MRE 
deels als proeftuin wordt gebruikt. Daarnaast kan het de efficiëntie en 
productiviteit verhogen. 

• Concepten waaraan gedacht kan worden zijn het gebruik van GPS in de 
landbouw, bijvoorbeeld in combinatie met drones en andere 
sensortechnologie. Precisielandbouw en vertical farming zijn ook 
vormen van landbouw waarin technologie een leidende rol speelt. 

• Naast de productie kant van de landbouw is ook de kant van de 
verwerking kansrijk. Deze hightech kant is juist ook bij 
voedselverwerking van toepassing, al dient er wel rekening gehouden 
te worden met de schaal: grote voedselverwerkers kunnen mogelijk 

High-tech (circulaire) landbouw, bijvoorbeeld 
pixelfarming/precisielandbouw of vertical farming 
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afbreuk doen aan landschappelijke kwaliteiten, inpassing is ook hier 
een belangrijk punt. 

 
Kansrijke locatietypen 

• Kansrijke gebieden zijn voornamelijk de productielandschappen (jonge 
zandontginning), met name in de gebieden met grote openheid en 
kavelstructuren. Denk hierbij aan de grootschalige landschappen in de 
Kempen en de Peel. In de gebieden waar weinig beperkingen zijn qua 
stikstofuitstoot kan de technologie worden ingezet om de productie te 
verhogen. Dit is met name mogelijk aan de noordrand van de MRE. 

• In het geval van vertical farming: dit kan in principe overal mits daar 
geschikte ruimte voor is. Rondom gevoelige natuur zou het lastiger zijn 
om een bouwvergunning te verkrijgen om overdekte landbouw te 
bedrijven, dus het zou minder logisch zijn om dat hier te plaatsen. 
Vertical farming is met name geschikt op onvruchtbare of minder 
vruchtbare landbouwgronden of in gebieden waar reguliere landbouw 
teveel milieuoverlast veroorzaakt (waterontrekking, pesticiden, stank, 
etc). Deze vorm van landbouw zien we echter wel meer als kans in het 
stedelijk gebied en niet zozeer in het landelijk gebied. 

 
Figuur 20: Pixelfarming 

 

Beschrijving kans 

• Bij strokenteelt worden, in tegenstelling tot monocultuur, op een 
perceel meerdere gewassen in stroken naast elkaar geteeld. De 
diversiteit aan gewassen gaat hiermee omhoog, wat bijdraagt aan een 
toename in onder- en bovengrondse diversiteit aan gewas-specifieke 
soorten. Doordat er afwisseling is in gewassoorten, kunnen ziekten en 
plagen zich bovendien minder snel verspreiden, waardoor er minder 
gewas-beschermende middelen nodig zijn. 

• Droogte minnende teelten of teelten die passen binnen de 
eiwittransitie zijn kansrijk met de veranderende bodem- en 
klimaatomstandigheden. 

 
Figuur 21: vertical farming 

 
 
 
 

Strokenlandbouw of overige natuurinclusieve landbouw 
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Kansrijke locatietypen 

• Natuurinclusieve landbouw zou overal toegepast kunnen worden waar 
ruimte is voor landbouw. Zeker met de noodzaak om biodiversiteit 
meer te stimuleren en uitstoot en vervuiling terug te dringen, is dit 
type landbouw te overwegen in alle gebiedstypen in alle deelregio’s. 
Echter moet rekening worden gehouden met dat het niet altijd de 
hoogste productie zal opleveren, en is het dus een vorm van landbouw 
waarvoor kan worden gekozen als het niet anders kan. 

• In de overgangszones rondom natuurgebieden is deze vorm van 
landbouw het meest interessant, zeker omdat andere vormen hier niet 
of minder geschikt zijn. Vanwege de grote aanstaande stikstofreductie 
in De Peel zou dit type landbouw met name geschikt zijn in die 
deelregio. 

 
 

Peel Natuurdorpen 
Een andere, vernieuwende en natuurinclusieve vorm van landbouw is 
gerealiseerd met het concept van Peel Natuurdorpen. “Het Peel 
Natuurdorpen project draait om Landschapslandbouw. Dit is een unieke 
en slimme combinatie van klein en fijn wonen in tiny houses in nieuwe 
natuur op landbouwgrond in de Peel. Boeren leggen nieuwe natuur aan 
op landbouwgrond; bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en 
kruidenrijk grasland (coulissenlandschap). In deze nieuwe natuur 
komen tiny houses, verscholen tussen bomen. Landschap vormt het 
nieuwe verdienmodel voor de boeren. Dit is uniek in Nederland en ver 
daarbuiten.” 

 
 
Bron: https://peelnatuurdorp.nl/  

https://peelnatuurdorp.nl/
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Figuur 22: strokenlandbouw

 
 

 
Beschrijving kans 

• Bij agroforestrysystemen worden bomen in de landbouw geïntegreerd. 
Er zijn veel verschillende vormen van agroforestry mogelijk, 
uiteenlopend van voedselbossen tot eenjarige gewassen in combinatie 
met fruitbomen en bomen met dieren. 

• Daarnaast zijn ook productiebossen mogelijk binnen de regio. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het creëren van productiehout. Ook binnen de 

Brabantse Bossenstrategie15 is er nog ruimte voor productiebossen als 
verdienmodel.  

• Ook Agrotech (voedselverwerking zoals in Helmond) is een kans; mar 
ook terug naar seizoensgebonden producten; 

Kansrijke locatietypen 

• De overgangszone van het stedelijk gebied is bij uitstek een geschikte 
locatie voor voedselbossen, omdat dit nabij de stad ook voor verkorte 
ketens zorgt. Voedselbossen kunnen daarnaast goed worden 
gecombineerd met recreatiemogelijkheden en kleinschalige 
energieproductie.  

• Daarnaast is agroforestry ook een goed alternatief als reguliere 
landbouwgebieden worden omgevormd. Met name de wat 
kleinschaligere landschappen (oude zandontginningen), lenen zich 
goed voor de omvorming tot voedselbossen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
15 https://www.brabant.nl/subsites/brabantse-bomen/over-brabantse-
bossenstrategie  

Agroforestry (voedselbossen) 

https://www.brabant.nl/subsites/brabantse-bomen/over-brabantse-bossenstrategie
https://www.brabant.nl/subsites/brabantse-bomen/over-brabantse-bossenstrategie
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Kapellerput 
Het landgoed Kapellerput ligt in Heeze. Naast een hotel-restaurant biedt deze locatie ook mogelijkheden voor 
workshops, theater en (creatieve) vormen van vergaderen in verassende ruimtes.  
 

Toon Kortooms Park 
Het Toon Kortooms Park in Griendtsveen is een museum, blotevoetenpad, restaurant, kunsttuin en turfveld gelegen in het 
landelijk gebied.  Een belevingspark met veel  

Kanoën bij de Venbergse molen  
De Venbergse watermolen is het mogelijk om het landelijk gebied van De Kempen te beleven vanaf het water. Er zijn 
kano’s te huur waarmee men vanaf de Dommel  het gebied onder Valkenswaard kan verkennen.  

Bedrijvencentrum in kasteel Croy 
In de gemeente Laarbeek bevindt zich kasteel Croy. Naast een B&B en een trouwlocatie bevindt 
zich hier ook een bedrijvencentrum, vergaderruimtes en ruimtes voor trainingen en workshops.  

Opvallende voorbeelden bedrijvigheid in het landelijk gebied MRE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opvallende voorbeelden bedrijvigheid elders in het landelijk gebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Circulaire co-working space & evenementenlocatie 
C-Bèta is een circulair gerenoveerde oude hoeve uit 1855 in het buitengebied van Hoofddorp. In 2018 ‘omgetoverd’ 
naar een unieke locatie voor werkplekken voor circulaire ondernemers, om evenementen te organiseren of te 
vergaderen. 

Nieuwbouw museum dat functioneert als zelfstandig trekker in landelijk gebied: Museum Belvedère  
Museum Belvedère in Oranjewoud is een (relatief) nieuwbouw museum in een parkachtige setting. Dit museum is volledig 
nieuw gerealiseerd en is uitgegroeid tot een zelfstandige trekker in het landelijk gebied.  

Indoor mountainbike in een oude kas 
Buiten Almere bevindt zich Indoor Mountainbike, waar in een oude kas  4 kilometer aan indoor mountainbikeroutes is 
gerealiseerd.   

Duurzame nieuwbouwlocatie Cono Kaasmakers 
Kaasmaker Cono heeft in het landelijk gebied van Westbeemster een klimaatneutrale kaasmakerij gerealiseerd. Er is rekening 
gehouden met landschappelijke inpassing waarbij de openheid van het landschap zo veel mogelijk is behouden. 

Kaas 
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4.4 Kansen energie 
De energietransitie vraagt om ruimte, hetgeen in het landelijk gebied 
ruimschoots te vinden is. Het is dus logisch dat het landelijk gebied in 
beeld komt voor het realiseren van de opwek van duurzame energie. 
Belangrijk om hierbij te noemen is dat de ruimte in het landelijk gebied nu 
voor tevens relevante functies wordt benut, zoals voedselproductie, 
natuurontwikkeling en recreatie. 
 
Hoewel het van belang is om goed rekening te houden met impact op het 
landschap en de leefomgeving, kan duurzame energie onder de juiste 
voorwaarden een bijdrage leveren aan de economische vitaliteit van het 
landelijk gebied in de MRE.  
 
De aanwezige Brainport-kennis maakt de MRE ook juist interessant voor 
het ontwikkelen en toepassen van hightech energieoplossingen, zowel 
voor opwek als voor bijvoorbeeld energie-uitwisseling. 

4.4.1 Trends en ontwikkelingen 
 
Tabel 11: Relevante trends m.b.t. energie 

Trend/ontwikkeling Kans voor 
economie 
landelijk 
gebied MRE 

Toename van windmolens, zonnepanelen, 
biovergisters en andere vormen van duurzame 
energieopwekking in het landelijk gebied.  

+ 

Boeren stappen over op zonnepanelen (op dak). Door 
SDE++ subsidie is teruglevering mogelijk (en 
aantrekkelijk). Netcapaciteit vormt hier een knelpunt. 

+/- 

Zonnepanelen op landbouwgronden wordt ingeperkt 
door o.a. Zonneladder.  

+/- 

Omzetten van biomassa uit agro-food reststromen in 
energie (vergistingsroute) wordt steeds meer 
toegepast  

+ 

Opwekken van (groene) watertstof in het landelijk 
gebied met zonne- of windenergie om diesel te 
vervangen in landbouwmechanisatie (bv. 
Waterstoffabriek Bladel) 

+ 

 
In zijn algemeenheid is een toename van duurzame energie (vooral zon en 
wind) in het landelijk gebied waar te nemen. Ook steeds meer boeren 
stappen over op zonnepanelen (op dak). Door SDE++ subsidie is 
teruglevering mogelijk en aantrekkelijk. Netcapaciteit vormt hier wel een 
knelpunt, waardoor terug levering vaak niet meer mogelijk is.  
 
In de RES Metropoolregio Eindhoven wordt de Zonneladder 
aangehouden. De MRE zet hierbij zoveel mogelijk in op meervoudig 
ruimtegebruik. De eerste trede gaat daarom uit van plaatsing van 
zonnepanelen op gebouwen. Daarna op ongebruikte terreinen in 
bebouwd gebied (trede 2) en (voormalige) stortplaatsen en in bermen van 
spoor- en autowegen (trede 3). Zonnevelden in combinatie met andere 
opgaven en functies vormen trede 4. Pas daarna wordt gekeken naar de 
mogelijkheden van efficiënte opwek van zonne-energie op 
landbouwgronden, trede 5, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de 
landschappelijke inpassing en integrale gebiedsontwikkeling. 
 
Voor zonnevelden en windenergie zijn zoekgebieden geformuleerd in de 
RES. Hierbij is rekening gehouden met weten regelgeving, ruimtelijke 
mogelijkheden en landschapswaarden. De zoekgebieden bevinden zich 
met name in productielandschappen en bereikbaarheidsgebieden. 
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Figuur 23: Zonnelader Metropoolregio Eindhoven 

 
Bron: RES Metropoolregio Eindhoven 
 
Een andere trend is dat het omzetten van biomassa uit agro-food 
reststromen in energie (vergistingsroute) steeds meer wordt toegepast. 
Daarnaast is het opwekken van (groene) waterstof in het landelijk gebied 
met zonne- of windenergie een opkomend fenomeen. In de MRE is de 
geplande waterstoffabriek in Bladel een voorbeeld. De groene waterstof 
kan worden benut om diesel te vervangen in landbouwmechanisatie.  
 

 
 

4.4.2 Concrete kansen voor nieuwe economische structuur 
Duidelijk is dat er met duurzame vormen van energie geld verdiend kan 
worden. Maar leidt een toename van duurzame energieproductie in het 
landelijk gebied ook daadwerkelijk tot een toename van werkgelegenheid 
en toegevoegde waarde in het landelijk gebied van de MRE? We zien 
hiervoor zeker een aantal aanknopingspunten.  
 
De installatie en het onderhoud van zonneparken en windmolens leveren 
banen op. Zeker als er met lokale bedrijven wordt samengewerkt. Ook 
waar duurzame energie wordt gecombineerd met andere functies, zoals 
landbouw of recreatie, kunnen lokale banen worden gecreëerd. 
Bovendien kan energieproductie een (aanvullend) verdienmodel zijn voor 
boeren.  
 
 
 

Beperkte capaciteit elektriciteitsnet 
Een belemmerende trend binnen de energietransitie is de congestie op 
het elektriciteitsnet. Momenteel heeft netbeheerder TENNET een stop 
gezet op nieuwe bedrijven die een aansluiting willen op het net voor 
zowel de afname als het opwekken van elektriciteit in Noord-Brabant. 
Ook bestaande bedrijven krijgen hiermee te maken, als zij een 
zwaardere aansluiting willen. Dit compliceert de vestiging van nieuwe 
bedrijvigheid en ook opwekking en teruglevering van duurzame energie 
is niet mogelijk. Op korte termijn zijn dus vooral energieopwekking voor 
eigen gebruik en toepassingen om het elektriciteitsnet te ontlasten (bv. 
productie van groene waterstof , zie verderop) kansrijk. Echter, ook de 
mogelijkheden om restenergie of restgrondstoffen voor energie van het 
ene bedrijf in te zetten voor een ander bedrijf zijn opties om te 
onderzoeken en waar mogelijk toe te passen. 
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Tabel 12: Concrete kansen voor nieuwe economische structuur 

 Zonne-energie op gebouwen en langs infrastructuur; 
(multifunctionele) zonneparken 
 

 Grootschalige en kleinschalige opwek windenergie 
 

 Biomassa: vergisters; houtige elementen; agrofood-
reststromen 
 

 Groene waterstof: opslaan duurzame elektriciteit en onderdeel 
van duurzame agrarische bedrijfsvoering 
 

 
Gekoppeld aan het landschap, de identiteit, het landgebruik en de 
randvoorwaarden (hoofdstuk 3) zijn de kansen indicatief op kaart gezet. 
Door de ruimtelijke indeling (steden in de kern van de regio), zien we 
vooral kansen voor energie-opwek aan de randen van de regio, zoals in de 
Peel en de Kempen. Als randvoorwaarde zou dubbel ruimtegebruik altijd 
de voorkeur moeten genieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 24: Kansenkaart energie (zie ook bijlage 2) 

 
 
 
We zien op basis van de economische en ruimtelijke analyse de volgende 
concrete kansen:  
 

 
 
Beschrijving kans 

• Volgend uit de zonneladder wordt als eerste ingezet op het plaatsen 
van zon op dak en het plaatsen van zonnepanelen langs infrastructuur 
vallen in de infrazones. Zon op dak is aantrekkelijk door 

Zonne-energie op gebouwen en langs infrastructuur; (multifunctionele) 
zonneparken 
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terugleveringsmogelijkheden. Dit staat, zoals uitgelegd in de 
kadertekst, door krapte op het elektriciteitsnet onder druk.  

• Met name multifunctionele zonneparken zijn een mooie economische 
kans. Er liggen hierbij twee combinaties voor de hand: 

o Combinatie met recreatiefunctie: zo kan een energiepark 
een bijdrage levert aan de aantrekkelijkheid van het 
landschap (bv. zonnepark De Kwekerij in Hengelo)  

o Combinatie met landbouw: bijvoorbeeld in de vorm van 
verrijdbare zonnepanelen of een combinatie van 
zonnepanelen en specifieke teelten (zie bijvoorbeeld 
figuur 25).  

• Als laatste optie kan het landelijk gebied ruimte bieden voor zon op 
landbouwgronden. Voorwaarden zijn dan dat dit goed wordt ingepast 
en wordt verbonden aan andere gebiedsopgaven (bv. biodiversiteit). 
Ook participatie van bewoners (zowel procesmatig als financieel) is 
hierbij van belang. De concentratie van energie-opwek biedt 
verschillende voordelen. Zo is netaansluiting voordeliger en kan het 
omliggende landschap ‘ontzien’ worden van energie-opwek. 

 
Kansrijke locatietypen 

• Voor het plaatsen van zon op dak geldt geen specifiek kansrijk 
locatietype. Veel bebouwing in het landelijk gebied is hiervoor 
geschikt. 

• Het plaatsen van zonnepanelen langs infrastructuur is logischerwijs 
met name in de bereikbaarheidsgebieden van toepassing.   

• Multifunctionele zonneparken in combinatie met recreatiefunctie in 
interessant voor een groot deel van de MRE. Voor de SGE in verband 
met de grote recreatieve vraag, de Kempen vanwege het reeds 
bestaande recreatieve aanbod en de Peel vanwege de 
ontwikkelpotentie.  

• De combinatie tussen zon en landbouw is voornamelijk kansrijk in de 
akkerbouwgebieden in de MRE. Dit gaat vooral om de A2 gemeenten 
en om (kleine) delen van de Kempen en de Peel.  

• Monofunctionele zon op landbouwgronden (laatste trede op de 
zonneladder) passen in grootschalige landbouwgebieden met lage 
landschappelijke kwaliteit. De landschappelijk kwaliteit kan worden 
verhoogd door de koppeling met andere transitie-opgaven, zoals het 
vergroten van de biodiversiteit, de buffering van water of het 
realiseren van nieuwe recreatieve routes. 

 
Figuur 25: Rodebessenteelt onder zonnepanelen 

 
 
 

Beschrijving kans 

• Grootschalige windenergie: legt relatief weinig beslag op grond, maar 
heeft wel een relatief grote impact op het landschap. Daarom wordt 
windenergie enkel in clusters in grootschalige landbouwgebieden met 
een lage landschappelijke kwaliteit worden geplaatst. In de RES zijn 

Grootschalige en kleinschalige opwek windenergie 
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hiervoor zoekgebieden aangewezen. Participatie van de lokale 
bevolking kan bijdragen aan de economische vitaliteit van het landelijk 
gebied.  

• Kleinschalige windenergie: Hiervoor zien wij enkel kansen voor de 
opwek ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering. Een mogelijkheid 
hiervoor is het plaatsen van kleine windturbines, zoals de EAZ-12 
turbine (zie figuur 26). 

 
Kansrijke locatietypen 

• Grootschalige windenergie: met name langs infrastructuur in 
grootschalige landbouwgebieden met lage landschappelijke kwaliteit 
(jonge zandontginningen) 

• Kleinschalige windenergie: bij agrarische kavels of kleine woonerven. 
 
Figuur 26: Kleinschalige windenergie op agrarisch erf 

 
 

 
Beschrijving kans 

• Met vergisting van agrarische reststromen wordt op duurzame wijze 
groen gas en/of elektriciteit geproduceerd. 

• Het kan gaan om mest en/of plantaardige biomassa. Mest kan met 
behulp van een gaswasser omgezet worden in groen gas dat geleverd 

kan worden aan huishoudens. Bedrijfseconomisch gezien kan dit een 
interessant concept zijn voor boeren. Tegelijkertijd, gezien de huidige 
ontwikkelingen met betrekking tot stikstof en transitie van de 
landbouw naar kringlooplandbouw, is biogas voor de toekomst 
wellicht niet zo zeker. 

 
Kansrijke locatietypen 

• Biogasinstallaties leggen relatief klein beslag op grond en zijn, mits op 
gepaste schaal. Deze zijn te combineren met de rationele, 
grootschalige landbouwgebieden. In de buurt van (veel) veehouderijen 
(met name in De Peel) is dit het meest logisch 

 

 
Beschrijving kans 

• Het landelijk gebied kan ruimte bieden voor de productie van groene 
waterstof. Duurzame energie die op het landelijk gebied wordt 
opgewekt kan worden omgezet in groene waterstof. Zo wordt het 
energienet minder belast. De waterstof kan worden benut van 
landbouwmechanisatie, mobiliteit en industrie.  

• In Bladel wordt gewerkt aan de realisatie van een dergelijke 
waterstoffabriek, welke, door middel van elektrolyse, duurzaam 
opgewekte energie van wind- en zonneparken omzet in groene 
waterstof. Naast dat deze vorm van energie geleverd kan worden aan 
de mobiliteitssector, kan is ook de landbouwsector een potentiële 
lokale afzetmarkt. Deze waterstoffabriek zal aangesloten gaan worden 
op windpark De Pals in het zuiden van gemeente Bladel; in het 
landelijk gebied langs de A67. 

• In Budel is momenteel het Future Energy Lab (FEL) opgezet, waar 
verschillende bedrijven en instellingen samenkomen om de 
energietransitie te versnellen. Hier worden systemen en technologieën 
klaargestoomd voor de markt. Naast waterstof gaat dit bijvoorbeeld 

Biomassa: vergisters; houtige elementen; agrofood-reststromen 

Groene waterstof: opslaan duurzame elektriciteit en onderdeel van 
duurzame agrarische bedrijfsvoering 
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ook om metal fuels en batterijtechnologieën. Hier komen de energie- 
en Brainport thema’s volledig samen. 

 
Figuur 27: Toekomstige waterstoffabriek in Bladel: GreenH2UB 

 
 
Kansrijke locatietypen 

• Kansrijke locaties zijn met name nabij wind- en zonneparken, deze 
bevinden zich (in te toekomst) in grootschalige landbouwgebieden met 
lage landschappelijke kwaliteit (de productielandschappen en 
standsrandzones).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Kansen Brainport-economie 
 
De Brainport-economie is een unieke eigenschap van de Metropoolregio 
Eindhoven. Het landelijk gebied van de MRE maakt ook deel uit van het 
Brainport-ecosysteem. Grote partijen (zoals ASML, VDL, etc.) in en 
rondom Eindhoven hebben veel toeleveranciers en 
samenwerkingspartners in het landelijk gebied zitten. Daarnaast is het 
landelijk gebied ook op andere manieren onderdeel van de Brainport. Het 
landelijk gebied vormt het gebied voor stedelijke uitloop, recreatie en 
daarmee samenhangende diensten. Denk aan trainings- en 
vergaderplekken, horeca en verblijfsrecreatie, wellness, specifieke 
zorgvoorzieningen. Ook vanuit arbeidsmarktperspectief voor de Brainport 
is dat belangrijk: technisch/exact geschoolden hechten (meer) waarde aan 
een groene en gezonde omgeving.  

4.5.1 Trends en ontwikkelingen 
 
Tabel 13: Relevante trends m.b.t. Brainport-Economie 

Trend/ontwikkeling Kans voor 
economie 
landelijk 
gebied MRE 

Brainport regio sterk gespecialiseerd in de 
(metaal)industrie en (toelevering aan) machinebouw 

+ 

Snelst groeiende BRP (2010-2020) van vijf grootste 
economische regio’s in NL 

+ 

Schaalsprong: tot 2040 komen er in SGE zo’n 62.000 
woningen bij. Een stevige groei van meer dan 70.000 
arbeidsplaatsen wordt verwacht 

+ 
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Grote OEM’s drijven kennis en behoefte steeds 
verder de keten  

+/- 

Tekort aan bedrijfsruimte: VAB’s kunnen onder juiste 
voorwaarde een mogelijke vestigingslocatie zijn 

+ 

 
De Brainport-economie kenmerkt zich door (metaal)industrie en 
(toelevering aan) machinebouw. Er is een aantal grote OEM’s (Original 
equipment manufacturers) aanwezig (o.a. ASML en VDL) die hun kennis 
en behoefte steeds verder de keten in drijven. Ook richting het landelijk 
gebied.  
 
De economie van de regio is de afgelopen vijf jaar het snelst gegroeid van  
de vijf grootste economische regio’s in Nederland. Ook de komende jaren 
wordt stevige groei verwacht. Mede als gevolg van de groeiverwachting 
van de grote OEM’s in de regio wordt een groei van meer dan 70.000 
arbeidsplaatsen verwacht en mikt de regio op de realisatie van zo’n 
62.000 woningen in SGE. Deze schaalsprong biedt voor het landelijk 
gebied economische kansen.  
 
In de laatste jaren is de beschikbare bedrijfsruimte in de MRE sterk 
gekrompen. Er is momenteel in veel gemeenten sprake van een tekort 
aan bedrijfsruimte. Veel bedrijventerreinen zitten (bijna) vol. Onder de 
juiste voorwaarden kunnen VAB’s een mogelijke vestigingslocatie zijn 
voor Brainport-gerelateerde bedrijvigheid.  

4.5.2 Concrete kansen voor nieuwe economische structuur 
 
Veel van de industriële activiteiten binnen de Brainport economie passen 
het beste op bedrijventerreinen en zullen daar gevestigd blijven. De 
laatste jaren is er in de regio dan ook beleid gevoerd om (maak)industrie 
zoveel mogelijk vanuit het landelijk gebied op bedrijventerreinen te 
vestigen.   

Tabel 14: Concrete kansen voor nieuwe economische structuur 

 Kleinschalige productielocaties in het landelijk gebied 
 

 Dienstverlening aan Brainport-economie (creatieve, zakelijke 
diensten, ICT) 
 

 Vergaderruimtes/cursus/training in landelijk gebied 
 

 
Gekoppeld aan het landschap, de identiteit, het landgebruik en de 
randvoorwaarden (hoofdstuk 3) zijn de kansen indicatief op kaart gezet. 
Op de kaart is een duidelijke concentratie van kansen te zien rondom de 
stedelijke kernen. Dit heeft met name te maken vanwege de 
bereikbaarheidseisen van deze activiteiten.  
 
Figuur 28: Kansenkaart Brainport-economie (zie ook bijlage 2) 
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Beschrijving kans 

• Zoals gezegd zijn de metaalindustrie en (toelevering aan) 
machinebouw belangrijke sectoren in de Brainport. In principe passen 
deze activiteiten het beste op bedrijventerreinen. Kleinschalige 
productielocaties kunnen echter ook passen in het landelijk gebied. Dit 
behoeft wel maatwerk qua landschappelijke inpassing. Specifieke 
kansen gekoppeld aan de Brainport-economie zijn:  

o Mechatronica en metaalbewerking (met name in de 
Kempen) 

o Machinebouw voor agrofood (met name in De Peel) 

• Goede inpassing en geschikte infrastructuur gelden als 
randvoorwaarden.  

 
Kansrijke locatietypen 

• In verband met bereikbaarheid en verkeersstromen zijn met name 
bereikheidsgebieden interessante locaties.  

• VAB’s kunnen ook een mogelijke locatie zijn: verrommeling van het 
landschap is een aandachtspunt (zie tekstkader in hoofdstuk 5 voor 
nadere toelichting).  

 
Figuur 29: kleinschalige productielocatie 

 
 

 
Beschrijving kans 

• Naast de industriële kant van de Brainport-economie is er ook veel 
dienstverlenende bedrijvigheid die gelieerd is aan de Brainport-
economie. Denk aan de creatieve sector (o.a. design), zakelijke 
diensten en ICT. Deze activiteiten passen qua schaal en 
verkeersstromen prima in het landelijk gebied. Het landelijk gebied kan 
een aantrekkelijke vestigingslocatie bieden met rust, groen en ruimte.  

• Start-ups in de dienstverlenende sectoren kunnen wellicht goedkope 
bedrijfsruimte vinden in VAB’s.  

 
 
Kansrijke locatietypen 

• Stadsranden lijken het meest kansrijk in verband met nabijheid 
Brainport-economie en bereikbaarheid.  

• Kwaliteit van het landschap is een pré  

• VAB’s kunnen een mogelijke interessante locatie zijn 
 
Figuur 30: Circulaire broedplaats in voormalig boerderij 

 
 

Kleinschalige productielocaties in het landelijk gebied Dienstverlening aan Brainport-economie (creatieve, zakelijke diensten, 
ICT) 
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Beschrijving kans 

• Met een groeiende Brainport-economie neemt ook de vraag naar 
vergaderruimtes en cursus- en trainingsruimtes in het landelijk gebied 
toe. De groene omgeving en ‘ontsnappen’ aan het stedelijk gebied 
bieden hier kansen voor het landelijk gebied.  

 
Kansrijke locatietypen 

• Stadsranden lijken het meest kansrijk in verband met nabijheid 
Brainport-economie en bereikbaarheid. Dit soort concepten zijn dus 
met name rondom Eindhoven/Veldhoven en Helmond interessant. 

• Kwaliteit van het landschap is een pré  

• VAB’s kunnen een mogelijke interessante locatie zijn 
 
Figuur 31: Landelijk vergaderen (Kappelerput in Heeze, een landgoed met 
o.a. verschillende vergaderruimtes en overnachtingsmogelijkheden) 

 
 
 

4.6 Kansen zorg 
 
De zorgsector en het landelijk gebied zijn een logische match. In het 
landelijk gebied is de vergrijzing – en daarmee de zorgvraag - het grootst. 
De landschappelijke kwaliteiten van het landelijk gebied bieden voor 
bepaalde vormen van zorg een aantrekkelijk vestigingsklimaat.  

4.6.1 Trends en ontwikkelingen 
 
Tabel 15: relevante trends en ontwikkelingen m.b.t. zorg 

Trend/ontwikkeling Kans voor 
economie 
landelijk 
gebied MRE 

Vergrijzing: sterkst in landelijke gebieden. De vraag 
naar zorg (in het landelijk gebied) zal dus toenemen.  

+ 

Zorg verschuift steeds meer naar bij de patiënten 
thuis, door technologische ontwikkelingen 

+/- 

Schaalvergroting: kleinere zorginstellingen sluiten hun 
deuren. 

- 

 
De toenemende vergrijzing die ook in de MRE plaatsvindt – en in het 
landelijk gebied nog sterker is – zorgt voor vraagstukken om het gebied 
van voorzieningenniveau, arbeidsmarkt en druk op de zorg. Tegelijkertijd 
biedt het ook een kans voor de zorgsector: de vraag naar zorg (in het 
landelijk gebied) zal toenemen.  
 
Digitalisering is ook in zorg zeer relevant. Door technologische 
ontwikkeling kan steeds meer zorg van afstand plaatsvinden en verschuift 
steeds meer naar bij de patiënten thuis. Een andere relevante trend die in 
de zorg waar te nemen is, is de schaalvergroting. Kleine zorginstellingen 
sluiten steeds vaker hun deuren in verband met schaalvoordelen van 
grotere zorginstellingen. Grootschalige zorginstellingen passen minder bij 

Vergaderruimtes/cursus/training in landelijk gebied 
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het karakter van het landelijk gebied. Daarom is het sturen op 
zorgclusters (zie ook de uitwerking van concrete kansen hieronder) een 
kans voor het landelijk gebied om ook dergelijke schaalvoordelen te 
behalen.  

4.6.2 Concrete kansen voor nieuwe economische structuur 
 
Tabel 16: Concrete kansen voor nieuwe economische structuur 

 Kleinschalige zorginstellingen zoals zorgboerderijen, 
privéklinieken, dagbesteding en (luxe) verzorgingstehuizen 
 

 Creëren van zorg-cluster(s) in het landelijk gebied 
 

 Natuurbegraafplaatsen 
 

 
Gekoppeld aan het landschap, de identiteit, het landgebruik en de 
randvoorwaarden (H.3) zijn de kansen indicatief op kaart gezet. Op de 
kaart is een duidelijke concentratie van kansen te zien rondom de 
stedelijke kernen. Dit heeft met name te maken vanwege de 
bereikbaarheidseisen van deze activiteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 32: Kansenkaart zorg (zie ook bijlage 2) 

 
 

Beschrijving kans 

• Rust, ruimte en landschappelijke kwaliteiten maken van het landelijk 
gebied een gunstige vestigingsplaats voor veel zorgfuncties. Het gaat 
hier dan vooral om kleinschalige zorgfuncties waarbij bereikbaarheid 
en nabijheid bij bevolking geen harde voorwaarden zijn. Voorbeelden 
zijn kleinschalige zorginstellingen, privéklinieken en (luxe) 
verzorgingstehuizen voor ouderen.  

• Er zijn verschillende vormen waarin deze kleinschalige zorginstellingen 
kunnen opereren. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 

Kleinschalige zorginstellingen zoals zorgboerderijen, privéklinieken, 
dagbesteding en (luxe) verzorgingstehuizen 
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combinatie van wonen en verpleegd worden, maar ook 
zorgboerderijen16 of andere vormen van dagbesteding. 

• Kleinschalige zorginstellingen kunnen ook dienen als pilot voor 
innovaties op het gebied van zorg, een techniek waar de 
Brainportregio ook in excelleert. 

• Als schaalvergroting in de zorg wordt tegengegaan, levert dit 
economische kansen op voor kleinschaligere zorginstellingen. Dit vergt 
echter een gezamenlijke visie en inzet om dit voor elkaar te krijgen. 

 
Kansrijke locatietypen 

• Locaties met landschappelijke kwaliteiten en recreatiemogelijkheden 
(stadsranden, beekdalen, natuurgebieden) zijn geschikte gebieden. 
Denk aan de bosrijke omgeving (met recreatieve voorzieningen) van 
De Kempen of de beekdalen in SGE. 
 

Figuur 33: Zorgboerderij in het landelijk gebied 

  
 
 

Beschrijving kans 

 
16 Zorgboerderijen zijn instellingen voor dagbesteding voor mensen die zorg of 
begeleiding nodig hebben, zoals: mensen met een lichamelijke/verstandelijke 
beperking, psychische problemen, ouderen etc. 

• Het clusteren van verschillende zorgfuncties in elkaars nabijheid in het 
landelijk gebied levert schaalvoordelen op. Voordelen liggen 
bijvoorbeeld in de mogelijkheden voor openbaar vervoer (en daarmee 
bereikbaarheid voor personeel),  het creëren van gezamenlijke 
voorzieningen (sporten, recreëren, enz.) en het uitwisselen van 
personeel.   
 

Kansrijke locatietypen 

• Meest kansrijke locaties hiervoor zijn de stadsranden, beekdalen en 
natuurgebieden; locaties met landschappelijke kwaliteiten en 
recreatiemogelijkheden. 

• Door de grootschaligheid is het een pré om dit te huisvesten in goed 
bereikbare gebieden. Er zit een grote werknemerspool in de grote 
stadskernen, dus zou het logisch zijn dit niet te ver van het hart van de 
MRE te plaatsen. Bij minder grootschalige clusters kunnen ook andere 
gebieden kansrijk zijn. 

• Het creëren zorg-cluster(s) is ook een kans voor De Peel i.c.m. 
verbetering luchtkwaliteit. 

 
 

Beschrijving kans 

• Bij een natuurbegraafplaats zijn en asverstrooiplekken gesitueerd in 
een natuurlijke omgeving. Vaak liggen natuurbegraafplaatsen in een 
bos- of parkachtig landschap in het landelijk gebied.  Creëren van zorg-cluster(s) in het landelijk gebied 

Natuurbegraafplaatsen 
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• Hoewel de economische impact van natuurbegraafplaatsen beperkt zal 
zijn is het wel een voorbeeld van economische activiteiten die goed 
samen gaan met het landelijk gebied van de MRE.  
 

Kansrijke locatietypen 

• In principe is dit overal geschikt waar waardevolle natuur is, maar is dit 
wel lastiger te combineren met andere functies als recreatie en 
toerisme die drukte opleveren.  

 
Figuur 34: Natuurbegraafplaats landgoed Hoeve Ruth in Vlierden 

 
 

4.7 Cross-overs tussen thema’s 
 
Een aantal van de beschreven economische kansen zijn goed ruimtelijk te 
combineren. Activiteiten kunnen elkaar dan versterken. Er zijn ook juist 
kansen die niet goed te combineren zijn en elkaar in de weg kunnen 
zitten. In deze paragraaf beschrijven kansen en belemmeringen voor 
combinaties van activiteiten van verschillende thema’s 
 
 
 

Recreatie en toerisme i.c.m. landbouw 
De toeristisch-recreatieve sector en de agrarische sector kunnen elkaar 
zowel versterken als belemmeren. Op boerenerven zijn zoals eerder in dit 
rapport genoemd kansen te verzilveren wat betreft toeristisch-recreatieve 
voorzieningen. Hierbij is een mini-camping bijvoorbeeld een concept wat 
goed kan werken en waar de twee sectoren goed samengaan. Hetzelfde 
geldt bijvoorbeeld voor een speeltuin en/of kinderboerderij op het 
boerenerf. Grootschalige landbouw gebieden hebben vaak niet de 
landschapskwaliteiten die goed te combineren zijn met toerisme en 
recreatie. Voor meer kleinschalige landbouw is de combinatie al beter te 
maken en de toevoeging van concepten in de agroforestry kunnen de 
landschappelijke waarden verhogen. 
 
Kijkend vanuit het agrarisch perspectief kan de combinatie met 
toeristisch-recreatieve activiteiten belemmerend werken. De 
verkeersveiligheid kan onder druk komen te staan als landbouwverkeer 
en recreatieverkeer (fietser, voetgangers) elkaar vaak kruisen. Ook kan 
toename van toerisme en recreatie negatieve effecten hebben op de 
productievolumes, zeker wanneer nieuwe natuur toegevoegd wordt, of 
routestructuren grote kavels doorkruisen. In het kader van de transities in 
het landelijk gebied –  zoals de stikstofproblematiek –  is het echter wel 
een uitgesproken kans om het verloren agrarisch areaal nuttig en lucratief 
in te zetten. Voor vervuilende en/of grootschalige landbouw geldt wel dat 
dit de landschappelijke waarde dusdanig aantast dat het perspectief voor 
nieuwe voorzieningen niet heel hoog kan zijn.  
 
Recreatie en toerisme i.c.m. energie 
Vanuit de R&T-sector gezien heeft de energiesector mogelijk een 
belemmerende werking. Zonneparken en windturbines doen afbreuk aan 
de landschappelijke kwaliteiten als de inpassing niet voldoende is. Goede 
inpassing en recreatieve zonneparken kunnen die belemmerende werking 
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opheffen (zie bijvoorbeeld Solarpark de Kwekerij in Hengelo17). Daarnaast 
kan bebouwing met een toeristisch-recreatieve functie ook zonnepanelen 
herbergen, wat weer meehelpt in de totale energie opwek. 
 
Recreatie en toerisme i.c.m. Brainport economie 
Wanneer kleinschalige Brainport-gerelateerde economische functies in 
het landelijk gebied worden toegestaan is het wel van belang om geen 
afbreuk te doen aan de landschappelijke kwaliteiten. Hierin zouden de 
belangen vanuit beide sectoren kunnen botsen wanneer ruimtelijke 
inpassing onvoldoende wordt meegenomen. 
 
Recreatie en toerisme i.c.m. zorg 
Deze sectoren kunnen in veel gevallen goed van elkaar profiteren. Zowel 
grootschalige als kleinschalige zorginstellingen kunnen profiteren van 
bijvoorbeeld de ontwikkelde natuur of groene routestructuren. Voor 
dagbesteding geldt er koppelkansen zijn met dagrecreatieve functies.  
Voor zorginstellingen is het dus een pré als er voldoende recreatief 
aanbod in de buurt te vinden is. Wanneer de toeristisch-recreatieve 
voorzieningen grootschaliger worden en meer de rust verstoren, wordt de 
combinatie met zorg minder opportuun. Hierin zal een juiste balans 
gevonden moeten worden wat maatwerk is per situatie en gebied. 
 
Landbouw i.c.m. energie 
De combinatie tussen landbouw en energie is op meerdere manieren 
denkbaar. Zo kan het slim gebruiken van reststromen uit del landbouw 
duurzame energieopwekking ten goede komen. Daarnaast kan agrarische 
bebouwing worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen en zien 
er combinaties mogelijk in de vorm van verrijdbare zonnebalen of (fruit-  
of noten)teelt onder zonnepanelen. Ook windenergie zal weinig negatieve 
effecten hebben op het bedrijven van landbouw. Deze combinaties zijn in 

 
17 https://nlsolarparkdekwekerij.nl/ 

veel gevallen bij uitstek goede vormen van multifunctioneel 
ruimtegebruik, al zal toepassing en inpassing altijd maatwerk zijn. Op de 
betere landbouwgronden ligt het bijvoorbeeld voor de hand om zoveel 
mogelijk van de productiecapaciteit benutten.  
 
Landbouw i.c.m. Brainport economie 
Hightech landbouw, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de 
technische kennis binnen de regio, is voor de MRE een interessante kans. 
Hier kunnen deze sectoren elkaar versterken en kunnen technologieën 
worden ingezet om de transities in de landbouw te versnellen en te 
versterken. In principe zullen deze sectoren niet direct met elkaar botsen. 
Wanneer er binnen gebieden (stikstof)emissiereductie moet plaatsvinden, 
vergt het meer afweging wanneer er vanuit beide typen economische 
activiteit sprake is van uitstoot. 
 
Landbouw i.c.m. zorg 
De combinatie tussen zorg en landbouw zal over het algemeen niet direct 
zorgen voor wederzijdse koppelkansen. Zorginstellingen zou je idealiter 
plaatsen in gebieden waar minder (grootschalige) landbouw wordt 
bedreven. Er zijn echter wel enkele combinaties mogelijk op kleinere 
schaal. Denk hierbij aan zorgboerderijen of bijvoorbeeld dagbesteding 
met kleinschalige moestuinen. Op grotere schaal zijn de sectoren echter 
moeilijker te combineren. 
 
Energie i.c.m. Brainport economie 
Logischerwijs is de hightech kennis binnen de Brainport goed in te zetten 
voor de energiesector. Hierin liggen economische kansen, maar zal weinig 
directe ruimtelijk effecten hebben.   
 
 

 

https://nlsolarparkdekwekerij.nl/


52 
 

Energie i.c.m. zorg 
Ook hier geldt dat bebouwing voor zorginstellingen kan worden gebruikt 
voor de plaatsing van zonnepanelen. Verder liggen er weinig combinaties 
tussen de sectoren voor de hand. Wel geldt dat het landschap minder 
aantrekkelijk kan worden door grootschaligere energie opwek, wat weer 
afbreuk doet aan de kwaliteit van het landschap vanuit een zorg-
perspectief. 
 
Brainport economie i.c.m. zorg 
Cross-overs tussen de Brainport economie zijn niet waarschijnlijk in het 
landelijk gebied. Uiteraard speelt digitalisering en technologie een 
belangrijke rol in de zorgsector, maar ruimtelijk gezien zal dit niet voor 
specifieke kansen of belemmeringen leiden in het landelijk gebied.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 
In tabel 17 zijn de uitkomsten uit hoofdstuk 4 op een rij gezet: de economische kansen per thema en de kansrijkheid ervan in de verschillende gebiedstypen. 
Op basis van deze tabel en de ruimtelijk-economische synthese uit hoofdstuk 5 kunnen we een aantal conclusies formuleren en aanbevelingen doen 
waarmee de MRE aan de slag kan om de economische kansen te verzilveren18.  
 
Tabel 17: Overzichtstabel economische kansen en gebiedstypen 

Hoofdthema Economische kans Natuur 
buffer-
zones 

Water 
gebieden 

Stads- en 
dorps-
randen 

Bereik-
baarheids-
gebieden 

Landbouw 
productie
gebieden 

Recreatie en 
toerisme 

Kansen voor meer overnachtingsmogelijkheden (overnachten bij de boer, boetiek-hotels) 
 

+ +/- + +/- - 

Meer groene attracties creëren (nieuwe natuur, nieuwe infrastructuur, horeca etc.) 
 

++ +/- + +/- + 

Toeristisch/recreatief product gericht op Brainport (internationals) 
 

+/- +/- + +/- +/- 

Kwaliteit van vakantieparken verbeteren 
 

+ + + + +/- 

Meer verhuurbedrijven voor buitenactiviteiten (fietsen, elektrische scooters, etc.) 
 

++ + ++ + + 

Wellness concepten ontwikkelen 
 

+/-  + + ++ - 

Van Gogh Nationaal Park beter benutten als uithangbord van de regio 
 

+/- + + +/- +/- 

Landbouw Korte ketens / lokaal voedsel 
 

+ + ++ + ++ 

High-tech (circulaire) landbouw, bijvoorbeeld pixelfarming/precisielandbouw  
of vertical farming 

+/- +/- + +/- ++ 

Strokenlandbouw (en overige natuurinclusieve landbouw) 
 

++ + - +/- ++ 

 
18 Er wordt na het zomerreces van 2022 er in regioverband een vervolg gegeven aan deze verkenning door o.a. over de betekenis van resultaten van de verkenning van gedachten te 

wisselen en afspraken te maken over de uitvoering. De samenvattende tabel, kansrijke en minder kansrijke combinaties van economische activiteiten komen dan in elk geval aan de orde.  



54 
 

Agroforestry (voedselbossen) 
 

+ + ++ +/- +/- 

Energie Zonne-energie op gebouwen en langs infrastructuur; (multifunctionele) zonneparken 
 

+ + ++ ++ + 

Grootschalige en kleinschalige opwek windenergie 
 

- - - + + 

Biomassa: vergisters; houtige elementen; agrofood-reststromen 
 

- - +/- + + 

Groene waterstof: opslaan duurzame elektriciteit en onderdeel van duurzame agrarische 
bedrijfsvoering 

- - + + + 

Brainport-
economie 

Kleinschalige productielocaties in het landelijk gebied 
 

- - +/- ++ + 

Dienstverlening aan Brainport-economie (creatieve, zakelijke diensten, ICT) 
 

+/- + ++ ++ + 

Vergaderruimtes/cursus/training in landelijk gebied 
 

++ + + + +/- 

Zorg Kleinschalige zorginstellingen zoals zorgboerderijen, privéklinieken en 
(luxe) verzorgingstehuizen 

++ + + +/- - 

Creëren van zorg-cluster(s) in het landelijk gebied 
 

+ + + + - 

Natuurbegraafplaatsen 
 

+ + + - - 

 
Uit deze verkenning naar nieuwe economische kansen voor het landelijk 
gebied wordt duidelijk dat er aanleiding is om nadere beleidsmatige 
keuzes te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om het benutten van VAB’s, 
het toestaan van Brainport-gerelateerde economie in het landelijk gebied 
en de mate waarin recreatie en toerisme wordt doorontwikkeld. Deze 
rapportage biedt (voor de gehele regio en/of per deelgebied of 
locatietype) aanknopingspunten voor deze keuzes, maar het is belangrijk 
om hiermee in (deel)regionaal verband verder mee aan de slag te gaan. 
De kennisdelingssessies, die na de zomer van 2022 gepland worden, 
vormen hier een goed startpunt voor.  
 

Ook voor andere afwegingen, zoals het verruimen van 
bestemmingsplannen in het landelijk gebied, ligt het voor de hand om 
hier op regionale schaal over af te stemmen. Hoewel de definitieve 
uitwerkingen van de meeste opgaven bij de gemeenten zelf liggen, 
kunnen in regionaal verband wel raamwerken gecreëerd worden.  
 
De schaalsprong en verstedelijkingsopgave waar de MRE voor staat 
(70.000 banen extra tot 2040) leidt tot flinke ruimtelijke opgaven. Deze 
extra banen leiden namelijk tot vraag naar ruimte voor o.a. woningen, 
bedrijfsruimte en recreatie. Dit is een complexe puzzel, waarvan een deel 
ook in het landelijk gebied zal landen. Naast ruimtelijk opgaven, leidt dit 
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ook tot kansen voor nieuwe economische functies. Denk aan de 
recreatieve functie van het landelijk gebied voor het stedelijk gebied.  
 
VAB’s kunnen een rol spelen in het huisvesten van nieuwe economische 
functies in het landelijk gebied, zeker in de context van de beperkte 
beschikbaarheid van ruimte op bedrijventerreinen. De VAB’s kunnen een 
rol spelen om de landelijke economie minder stikstofintensief te maken. 
Uiteraard dient hierbij rekening gehouden te worden met zaken als 
landschap, bereikbaarheid en natuur. In het kader hiernaast hebben we 
een aantal adviezen meegegeven voor kaders waarbinnen VAB’s in het 
landelijk gebied kunnen passen.   
 
Door de groter wordende druk op de ruimte is het verstandig om in te 
zetten op meervoudig ruimtegebruik. Een aantal nieuwe economische 
kansen zijn ook ruimtelijk te combineren waardoor het beter in te passen 
is en financieel wellicht makkelijker te realiseren is. Bijvoorbeeld:  

• Nieuwe natuur i.c.m. recreatieve voorzieningen en 
voedselbossen. Bijvoorbeeld het voedselbos De Ruurhoeve in De 
Kempen, waar verbouwen van groenten, fruit en noten wordt 
gecombineerd met zorg en een boerderijwinkel.  

• Landbouw i.c.m. zonne-opwek door verrijdbare panelen of teelt 
onder zonnepanelen, bijvoorbeeld in combinatie met 
aspergeteelt; 

• Ontwikkelen van een zorgcluster i.c.m. het uitbreiden van 
recreatieve routestructuren. 

 
Het is hierbij van belang om te noemen dat er ook combinaties zijn die 
juist niet goed samengaan. Een belangrijk aspect hierbij is bijvoorbeeld 
bereikbaarheid. Verschillende functies met relatief veel 
verkeersbewegingen (bv. productielocaties, vergaderruimtes en 
grootschalige wellness) in elkaars nabijheid gaan niet goed samen.  
 

VAB’s als bedrijfsruimte 
VAB’s kunnen een rol in spelen in het huisvesten van nieuwe 
economische functies in het landelijk gebied, zeker in de context van de 
beperkte beschikbaarheid van ruimte op bedrijventerreinen. Met name 
voor Brainport-gerelateerd bedrijvigheid is dit kansrijk, maar ook zorg of 
recreatieve functies kunnen hier landen. Uiteraard dient hierbij rekening 
gehouden te worden met zaken als landschap, bereikbaarheid en natuur. 
Het is daarom van belang om een aantal kaders op te stellen waarbinnen 
VAB’s in het landelijk gebied kunnen passen. Hoewel het toestaan van 
bedrijvigheid in VAB’s maatwerk blijft, kunnen we een aantal adviezen 
meegeven:   

• Sta nieuwe bedrijvigheid in VAB’s niet toe in natuurgebieden 

• Maak afspraken over schaal van de bedrijvigheid:  
o Maximaal oppervlakte bedrijf 
o Maximaal oppervlakte van geclusterde bedrijven op een 

VAB-locatie 
o Ruimtebudget voor totale benutting VAB’s in de regio 
o Geen uitbreidingsruimte mogelijk van bedrijf gevestigd in 

VAB 

• Bebouwing dient duurzaam (liefst circulair) en streekeigen te zijn 

• Houd een maximale milieuhindercategorie aan: in elk geval <4, 
gerichte keuzes om 3.1 of 3.2 toe te laten 

• Kies inhoudelijke focus, aansluitend op regionaal economisch profiel: 
o Agrofood machinebouw, voedselverwerking en 

halffabricaten in De Peel 
o Metaalbewerking en mechatronica in De Kempen 
o Overal: vergaderruimte en kantoorfuncties (creatieve en 

zakelijke dienstverlening)  

• Sta activiteiten met veel verkeersbewegingen (personen en/of 
goederen) enkel toe nabij infra 

• Solitaire bedrijfsvestiging maakt het moeilijker om synergievoordelen 
te halen op het vlak van energie en circulariteit. Stel daarom eisen op 
het vlak van  energieneutraal opereren en circulair ondernemen als 
compensatie voor de bedrijfsactiviteit.  

• Er kan ook gekozen worden om VAB’s te slopen, om zo ruimte te 
creëren om op andere, meer geschikte locaties 
bedrijfsontwikkelingen te doen.  
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Voor toerisme en recreatie ligt logischerwijs potentie in het landelijk 
gebied van de MRE. Dit effect wordt versterkt door de schaalsprong en de 
toegenomen populariteit van recreëren in het landelijk gebied. Kansen 
liggen zowel in verdere versterking en verbinden van aanwezige routes, 
attracties en verblijfslocaties, als in het toevoegen van recreatief en 
toeristisch aanbod. Toeristisch-recreatieve bedrijvigheid profiteert van 
clustering met een lage intensiteit: wel concentraties van plekken waar 
verschillende dingen zijn te doen, maar in een lage dichtheid en met 
voldoende tussenruimte om geen verstedelijkt gevoel te hebben. Nieuwe 
activiteiten laten aansluiten op bijvoorbeeld cultuurhistorische 
concentraties werkt daarom goed. In een regio’s als De Kempen en SGE 
ligt het accent op verder versterken en verbinden, terwijl in De Peel het 
accent ligt op het ontwikkelen, toevoegen en vermarkten van recreatief 
en toeristisch aanbod. Op die manier kan in de verschillende deelregio’s 
het aandeel van de werkgelegenheid in de R&T-sector hoger worden (dit 
aandeel is in de meeste deelregio’s nu nog relatief laag). Dit vraagt wel 
om grote investeringen van zowel ondernemers als overheden (denk aan 
routestructuren aanleggen e.d.). Daarnaast is het in tijden van krapte op 
de arbeidsmarkt niet eenvoudig om voldoende personeel aan te trekken.   
 
Benut de kennis uit de Brainport voor de transities in het landelijk gebied: 

• Innovatie inzetten voor de landbouwtransitie, bijvoorbeeld het 
verminderen van stikstof-uitstoot  

• Energie-innovatie en toepassing, bijvoorbeeld smart-grids en 
groen waterstof) 

• Innovatieve zorgtoepassingen (E-health, predictie d.m.v. AI en 
preventie m.b.v. nanotech en fotonica) 

• Koppel (technische) stageplekken van studenten uit Brainport aan 
bedrijvigheid in het landelijk gebied 

Er ligt voor de MRE-regio een grote opgave om de stikstofuitstoot te 
verminderen. Dit heeft grote impact op ontwikkelingen in het landelijk 
gebied, met name voor de landbouwsector. Voor een deel kan dat 
worden opgelost door minder vee te houden, door emissiearme stallen te 

bouwen of inzet op kringlooplandbouw. Maar er zal ook agrarische 
bedrijvigheid verdwijnen. Kansrijke alternatieve economische dragers 
voor de gebieden waar de landbouw verdwijnt zijn:  

• Energie-activiteiten: opwekking, maar ook onderhoud en 
installatie en innovatie en toepassing (gelieerd aan Brainport).  

• Creatieve en zakelijke diensten: huisvesting van Brainport-
gerelateerde creatieve diensten, zoals design en ICT.  

• Kleinschalige productielocaties (mits goed ingepast): in De Peel 
met name gericht op machinebouw voor agrofood, in de Kempen 
op mechatronica en metaalbewerking.  

• Zorgfuncties (i.c.m. verbeteren van luchtkwaliteit): bijvoorbeeld 
verzorgingstehuizen of klinieken.  

• Daarnaast kan het verdwijnen van landbouw ruimte bieden voor 
nieuwe natuur of recreatiefuncties, zoals voedselbossen of 
dagattracties.   

 
Het is belangrijk om te begrijpen dat nieuwe economische functies in het 
landelijk gebied naast de positieve effecten op werkgelegenheid, vitaliteit 
en verdienvermogen ook negatieve effecten kunnen hebben. Het 
benutten van VAB’s kan nieuwe economische functies in het landelijk 
gebied mogelijk maken, maar kan ook afbreuk doen aan landschappelijke 
kwaliteit (en dus aantrekkelijkheid voor toerisme en recreatie). Ook 
kunnen economische activiteiten met veel vervoersbewegingen 
(personen en/of goederen) voor mobiliteitsvraagstukken en overlast 
zorgen. 
 
Het is daarnaast ook van belang om voor een goede synergie tussen stad 
en land te zorgen. Het is gezien de grote maatschappelijke opgaven waar 
de MRE voor staat van belang om het stedelijk en landelijk gebied in 
samenhang te zien, de verbinding tussen stand en land te versterken en 
op zoek te gaan naar synergie. Denk aan: 

• Het landelijk gebied als recreatief uitloopgebied van de stad 
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• Het landelijk gebied als locatie voor congressen, cursussen, 
trainingen e.d. (koppeling met Brainport economie) 

• De Brainport-keten het landelijk gebied in (kleinschalige 
productielocaties, creatieve en zakelijke dienstverlening)  

• In een rustige en aantrekkelijke omgeving oud worden in het 
landelijk gebied  
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6 Bijlage 1: Landschappelijke 
analyse deelgebieden 

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de verschillende deelgebieden van 
de MRE. Naast een algemene gebiedsomschrijving wordt ingegaan op de 
randvoorwaarden van hoofdstuk 3. Tot slot worden enkele specifieke 
kansen benoemd voor het betreffende deelgebied. Deze kansen zijn 
verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.  
 

6.1 De Peel (peelrand- en kernontginningen) 

6.1.1 Gebiedsomschrijving 
De Peel heeft een rationele verkavelings-, ontwaterings- en 
wegenstructuur. Langs doorgaande wegen staan forse wegbeplantingen 
(met name Amerikaanse eiken). De niet voor landbouw geschikte 
heidegronden zijn later ingeplant met bos en hebben zich tot 
landgoederen of uitgestrekte bossen ontwikkeld. Deze bossen kennen 
een geometrische ontsluitingsstructuur. Slechts enkele heidegebieden zijn 
overgebleven. In het zuiden zijn de Bult, de Groote Peel, Deurnsche Peel 
en Mariapeel restanten van de hoogveengebieden en belangrijke 
natuurgebieden. Enkele beken stromen vanuit hier westwaarts, zoals de 
Astense Aa en de Vlier. Naast het natuurschoon heeft de defensielinie van 
de Peel-Raamstelling, gekoppeld aan het Peelkanaal, een bijzondere 
cultuurhistorische betekenis. Het westelijke gedeelte van het gebied 
wordt begrensd door het open Aa-beeklandschap en is na de Tweede 
Wereldoorlog sterk verstedelijkt. Met cultivatie kwam meer 
waterregulatie. Hiervoor werden bestaande beken rechtgetrokken, 
stroomopwaarts verlengd en zijn tal van nieuwe waterlopen gegraven. De 
kenmerkende landschapselementen van dit gebied zijn de lanen, de 
kanalen, de landgoederen, de plantages en de ontginningsdorpen met 
dorpsbosjes (Must, 2021). 

 
 
Figuur 351 De Peel 

 
Landschap: Voornamelijk jonge zandontginning (landbouw), natuur (o.a. 
Natura2000), kleine woonkernen, enkele beeksystemen.  
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Figuur 36 Landgoederen en dorpsbosjes in de Peel 

6.1.2 Natuur 
Natura2000 
Er liggen twee Natura2000 gebieden in het Brabantse deel van De Peel. 
De Deurnsche Peel & Mariapeel (Limburg) liggen aan de meest oostelijke 
zijde van het gebied. Tezamen met de nabijgelegen Groote Peel zijn het 
restanten van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van levend 
hoogveen. Deze peelhoogvenen werden grotendeels afgegraven tot op de 
zandondergrond. De Deurnsche Peel is het Brabantse deel van het gebied 
en bestaat naast de kern die grenst aan de Mariapeel ook uit een drietal 
kleinere deelgebieden: De Bult in het noorden en Grauwveen en Het 
Zinkske in het zuiden. In de Deurnsche Peel is tot in de jaren zeventig turf 
gewonnen, de sporen hiervan zijn nog duidelijk zichtbaar. In sommige 
oude turfputten zijn goed ontwikkelde hoogveenvegetaties te vinden. Het 
gebied bestaat uit een complex van fragmenten levend hoogveen, 

beginstadia van regenererend hoogveen, natte heide op rustend 
hoogveen en droge heide op minerale gronden, opgaand loof- en 
naaldbos, gras- en bouwlanden en open water (sloten, kanalen en 
plassen). In de Groote Peel is in het verleden wel turf gewonnen, maar het 
gebied is vervolgens niet in cultuur gebracht. Het Brabantse deel is 
machinaal verveend waardoor er nauwelijks een puttenstructuur 
aanwezig is. De Groote Peel wordt gekenmerkt door een complex van 
horsten en slenken. Het gebied kent daardoor een grote landschappelijke 
afwisseling van open vochtige en droge heideterreinen, 
pijpestrootjessavannen, struwelen en bosjes en moerassige laagten met 
veenputten en plaatselijk bossen en natte heide (Min. LNV, 2022).  
 

 
Figuur 37 De Groote Peel 

Overige natuur 
De overige natuur bestaat voornamelijk uit kleine en grote bosgebieden al 
dan niet onderdeel van landgoederen. De kleinere bosgebieden bevinden 
zich rondom de kernen, Asten, Deurne en Gemert. Het Beestenveld, 
samen met de Stippelberg en de Nederheide, maakt deel uit van een zeer 
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uitgestrekt aaneengesloten bosgebied van in totaal ca 1925 ha in het 
noorden van het gebied. Het overgrote deel van de bosgebieden is 
onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), evenals enkele 
beeksystemen in het gebied.  

6.1.3 Water 
Door de Peel lopen drie beekdalen vanaf de Natura2000-gebieden. Deze 
stromen vanuit het zuiden en zuidoosten via Helmond tot aan Gemert.  

• Enkele beken meanderen vanuit hun oorsprong of zijn heringericht (zie 
figuur 38). Ten behoeve van de landbouw zijn grote stukken van de 
beken gekanaliseerd (zie figuur 39).  

• Door de bebouwing (woningen en bedrijventerreinen) rondom de 
beken is overstromingsgevaar ontstaan. Hierdoor wordt er o.a. door 
de waterschappen geadviseerd om niet meer te bouwen in en nabij 
beekdalen (zie figuur 6).  

• Het waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied liggen net ten 
oosten van Helmond. Aan deze locaties zijn strengere regels en 
wetgeving aan verontreiniging gebonden.  

• De KaderRichtlijn Water (KRW) gaat over waterkwaliteit. De 
waterkwaliteit staat onder druk, vanwege te hoge gehaltes aan stikstof 
en fosfaat in het oppervlaktewater. Dit geldt voor bijna alle gebieden 
in de Provincie.  

• Het risico op droogtestress speelt voornamelijk in de bosgebieden en 
omliggende landbouwgebieden. Het risico is daar matig tot hoog in het 
2050 scenario (zie figuur 8).   

 

 
Figuur 38 Astense Aa heringericht 

  

 

 

Figuur 39 Astense Aa gekanaliseerd 

6.1.4 Landbouw 
De grondgebonden landbouw in De Peel bestaat voornamelijk uit een mix 
van akkerbouw en grasland. Rondom Asten en Someren zijn 
fruitteeltbedrijven te vinden. Aan de zuidzijde van deze dorpen liggen 
enkele grote tuinbouwcomplexen.  
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Figuur 40 Afwisseling tussen bouwland en agrarisch grasland 

 
 

Figuur 41 Glastuinbouw Someren 

6.1.5 Overgangszone stad en dorp 
Zeker rond de stedelijke kernen is de wens om stad en buitengebied te 
verbinden groot. Niet alleen vanwege voldoende recreatief stedelijk 
uitloopgebied, maar ook voor het verbinden van stad en buitengebied 
door middel van natuurverbindingen.  In de overgangszones zijn veelal 
beeksystemen aanwezig die goed kunnen worden gecombineerd met 
waterberging en doorlopende groenzones. Dit geldt onder andere voor de 
kernen Helmond, Deurne, Asten en Someren.    
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Figuur 422 Overgangszone met beeksysteem Helmond 

6.1.6 Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid rondom de kernen in De Peel is goed. Ten oosten van 
de lijn Gemert – Asten neemt de bereikbaarheid flink af. Dit is te verklaren 
door de afwezigheid van grote kernen en de aanwezigheid van grote 
natuurgebieden, zoals de Groote Peel en de Stippelberg.  

 

 
Figuur 43 N-weg N270 (Eindhoven – Wanssum) 

6.1.7 Kansen De Peel 
Vanwege het veelal agrarische karakter van de Peel zien we vooral kansen 
in de landbouwtransitie. Het gebied leent zich vanwege zijn rationale 
verkaveling en tuinbouwcomplexen zeer goed voor de toepassing van 
hoogtechnologische landbouw. De brainportkennis kan hier bijvoorbeeld 
toegepast worden in precisieteelten en robotisering. In de 
overgangszones van N2000 gebieden liggen juist kansen voor de 
extensivering van de landbouw in de vorm van natuurinclusieve 
landbouw.  
 
Op het gebied van energie liggen er met name kansen voor de aanleg van 
zonneparken. De RES is hierin leidend. Meervoudig ruimtegebruik en 
landschapsherstel zouden zwaar mee moeten wegen. Concentratie geniet 
de voorkeur boven spreiding van energie-opwek.  
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Voor recreatie en toerisme zien we vooral kansen in het creëren van meer 
overnachtingsmogelijkheden en groene attracties, met name nabij de 
N2000 gebieden.  
 

6.2 De Kempen 

6.2.1 Gebiedsomschrijving 
De Kempen is een gebied met een relatief open karakter. In het zuiden 
van het gebied zijn de grotere kernen Reusel, Bladel, Hapert, Eersel en 
Bergeijk. Deze kernen zijn omsloten door beekdalen waarvan velen 
beschermd zijn met een Natura 2000 status. Het kent een groot aandeel 
intensieve veeteelt. 

 

 
Figuur 44 De Kempen 

6.2.2 Natuur 
 
Natura2000 
In de Kempen zijn relatief veel beekdalen met een Natura 2000 status. De 
stroomgebieden van de Reuzel, Kleine en Groote Beerze. Deze monden 
uit in de natuurgebieden Landgoed de Utrecht en de Landschotse Heide. 
Beide natuurgebieden bestaan grotendeels uit hoogveen en bevatten 
hoogveenplassen. Ook het beekdal van de Run en Keersop zijn 
grotendeels beschermd met Natura 2000 status. Dit in combinatie met 
een grote overgangszone (3km) zorgt ervoor dat bijna de gehele Kempen 
een stikstofproblematiek heeft. Extern salderen wordt als optie genoemd 
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in de opdracht. Deze optie is weer mogelijk maar gezien de ernstige 
overbelasting van de huidige natura 2000 gebieden is dit in de 
overgangszones niet aan te raden. 
 
Overige natuur 
In het gebied ten zuiden van de bebouwde zone tussen Reuzel en 
Luykgestel liggen de beboste zones van grenspark de Kempen, die wel 
onderdeel vormen van het natuurnetwerk Brabant. Verder is er nog de 
Oirschotse Heide, een natuurgebied wat slechts ten dele behoort tot 
natuurnetwerk Brabant (NNB).  

6.2.3 Water 
Er zijn 2 grondwaterbeschermingsgebieden die grotendeels overlappen 
met de NNB gebieden, Buikheide en de Bergeykse stukken. Bij de 
Buikheide echter liggen de landbouwgebieden rondom de Buikheide bij 
Vessel en Wintelre ook in dit gebied. De natuur en landbouwgebieden 
onder Luykgestel en Weebosch zijn droogtegevoelig evenals het gebied 
rondom de heide tussen Middelbeers en de generaal majoor De Ruyter 
van Steveninck kazerne.  
De beekalen van de Kleine en Groote Beerze en de Reuzel monden uit in 
landgoed Utrecht en de Landschotse heide, allebei Natura 2000 gebieden. 
Om deze reden is een groot deel van het stroomgebied van deze 
beekdalen ook een natura 2000 gebied. De vraag is echter wat de meest 
effectieve manier is om deze natuurgebieden te beschermen. Brede 
bufferstroken van enkele tientallen meters aan weerszijden van het 
beekdal bieden wellicht soelaas. Mogelijk bieden deze bufferstroken ook 
kansen (zie bijvoorbeeld Wilderland figuur 45).  

 

 
Figuur 45 Wilderland verdienmodel op kruidenstroken, bron: Wilderland 

6.2.4 Landbouw 
De landbouw in de Kempen is grotendeels een afwisseling tussen 
bouwland en agrarisch grasland. Er is een enkele grote fruitteler op de 
Laarakkerdijk ten zuidwesten van Reusel. Een groot aandeel van de 
landbouw is echter intensieve veeteelt. Zie bijvoorbeeld de Postelsedijk 
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Figuur 46 Intensieve Veeteelt in de Kempen 

Ook zijn er enkele glastuinbouwers te vinden in de Kempen. 

6.2.5 Stad- en dorpsranden 
In de Kempen liggen weinig grote kernen. De kleine kernen echter in het 
zuiden zijn omsloten door beekdalen. Dit biedt kansen voor blauwgroene 
dooradering en verbinding tussen bebouwd en landelijk gebied. 

6.2.6 Bereikbaarheid 
De N284 en de A67 zorgen voor een goede bereikbaarheid van de kernen 
van Reusel tot Eersel. De kleinere kernen ten zuiden van Bergeijk zijn 
moeilijker bereikbaar. Oirschot is vanwege de A58 ook goed bereikbaar. 

 

6.2.7 Kansen de Kempen 
In de Kempen zien we met name kansen op het gebied van de 
landbouwtransitie en het revitaliseren en vergroten van het recreatief 

aanbod. Denk hierbij aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande 
vakantieparken, maar ook het uitbreiden van 
overnachtingsmogelijkheden en verhuurmogelijkheden.  
Als een van de weinige plekken in de regio zijn hier nog mogelijkheden 
voor (grootschalige) windenergie.  

 

 

6.3 De A2 gemeenten 

6.3.1 Gebiedsomschrijving 
De A2 gemeenten Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende zijn zeer 
natuurrijk, bevatten veel hoogveennatuur en enkele heidegronden. Het 
kan dus zeker als kansrijk worden gezien voor toerisme en vormen van 
landbouw die recreatie, natuur en landbouw combineren. Tussen de 
natuurgebieden is een grote dichtheid aan recreatieve voorzieningen en 
een diverse landbouwsector. 
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Figuur 47 Analysekaart van de A2 gemeenten 

 

6.3.2 Natuur 
Natura 2000 
Rond Valkenswaard vindt men vier Veengebieden met elk hun eigen 
Veenmeren; Het Leenderbos, de Valkenhorst, Malpieven en de Groote 
Heide. Ook ten oosten van Heeze kan men Hoogveengebieden vinden met 
beschermde Natura 2000 status; de Stabrechte Heide en Beuven. Ten 
zuiden van Maarheeze vindt men nog de Hugterheide en Budelbergen 
allebei natuurgebieden op arme zondgronden. Bijna alle natuurgebieden 
in dit gebied zijn droogtegevoelig. 

 

 
Figuur 48 Het brugven, een van de vele Veenplassen in de A2 gemeenten 

6.3.3 Water 
De A2 gemeenten worden doorkruist door enkele Beekdalen. Rond 
Valkenswaard de Tongelreep en de Dommel. Bij kasteel Heeze komen de 
Groote Aa en de Sterkelse Aa samen in de kleine Dommel. 
Er ligt een waterwingebied ten Noordwesten van Heeze in het Midden 
van de Groote Heide. 

6.3.4 Landbouw 
De landbouw in de A2 gemeenten bevindt zich voornamelijk op de oude- 
en jonge zandontginningen. Vergeleken met de Peel en de Kempen is de 
verkaveling hier nog vrij kleinschalig. Het type landbouw bestaat hier 
voornamelijk uit akkerbouw en veeteelt.  

6.3.5 Stad en dorpsranden 
Door de hoge dichtheid aan natuurgebieden hebben de A2 gemeenten 
zeer kwalitatief hoogstaande stad- en dorpsranden. Zeker in het noorden 
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kan Valkenswaard gezien worden als een parkstad waar natuur tot in de 
stadskern doorloopt.  

 

6.3.6 Bereikbaarheid 
De kernen zijn goed bereikbaar, het buitengebied is echter nauwelijks 
ontsloten. 

6.3.7 Kansen A2 gemeenten 
Vanwege het natuurlijke en kleinschalige cultuurlandschap liggen er met 
name kansen binnen de recreatieve sector. Denk hierbij aan meer 
overnachtingsmogelijkheden, maar ook aan kleinschalige 
wellnesscomplexen. Binnen de zorgsector zijn er wellicht mogelijkheden 
voor natuurbegraafplaatsen of kleinschalige zorgcomplexen.  
Vanwege het kleinschalige zandontginningslandschap en de 
overgangszones N2000 zien we voor de landbouw met name kansen in de 
extensivering en omschakeling naar natuurinclusieve landbouw.  
 

6.4 SGE 

6.4.1 Gebiedsomschrijving 
Eindhoven is een parkstad met goede groenblauwe dooradering. Dit is 
goed te zien in het oosten met het dommelbeekdal. Er is een uitgebreid 
uitloopgebied door de vele natuurparken rondom de stad. Ook in en 
rondom Helmond is sprake van veel groenblauwe dooradering. Dicht 
rondom Eindhoven bevindt zich daarnaast ook relatief veel bos. Verder 
van de kern van het SGE zijn meer landbouwgebieden te vinden. 

6.4.2 Natuur 
Natura 2000 
In het westen van het SGE, voorbij Oirschot vind je de stroomgebieden 
van de Groote en kleine Beerze, die grotendeels beschermd zijn met 
Natura 2000 status. Ook het stroomgebied van de Dommel is vrijwel tot 
aan de stadsgrens beschermd met Natura2000 status 

Overige natuur 
In het oosten van SGE vind je de heidegronden met zandverstuivingen; 
Landschotse en Oirshotse heide. Ten noorden van Woensel zijn er de 
Nieuwe Heide en Sonse Heide. Eindhoven zelf wordt doorkruist door het 
dommelbeekdal. In het zuiden is die ook beschermd als Natura 2000 
gebied. Onder Aalst en Waalre liggen de uitlopers van de Valkenhorst, de 
Groote Heide en de Stratumse Heide.  Tussen Geldrop en Mierlo liggen de 
Luschemse Heide en de Molenheide. Ten noordoosten van Nuenen ligt de 
Geeneindsche Heide en ten Oosten van Helmond is er nog het Bakelse 
bos en de Bakelse Beemden. 

 

Figuur 49 Analysekaart SGE 
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6.4.3 Water 
Er zijn twee drinkwaterwingebieden die voor beperking op de 
economische activiteiten kunnen zorgen. Een gebied ten oosten van 
Helmond en een gebied tussen Aalst en Stratum. 
Verder zijn er de beekdalen van de Groote en de Kleine Beerze, de 
dommel, De Kleine Dommel komen allemaal samen in Eindhoven. In het 
noordoosten van Eindhoven kan de overstroming van de Dommel voor 
watervoverlast zorgen. Ten Oosten van Nuenen loopt de Hooidonkse 
beek. In het westen van Helmond lopen de Schotense beek, de Goorloop 
en de Stiphoutse loop. In het oosten van Helmond loopt de Nieuwe Aa. 
Het Zuidoosten van Helmond is ook gevoelig voor overstroming van de 
Aa. Het Wilhelminakanaal tussen Oirschot en Sppordonk is ook gevoelig 
voor overstroming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 50 
overstromingsgebied 
Dommel Eindhoven Bron: 
Google Maps 
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Figuur 51 Park Strijp 

6.4.4 Landbouw 
In het SGE bevindt zich relatief weinig landbouwgrond, behalve rondom 
Oirschot. Opvallend hier is vooral de hoge concentratie bomenteelt, 
vanwege de goede ondergrond.  

6.4.5 Stad- en dorpsranden 
Eindhoven heeft door de ruimte die gegeven wordt aan de Dommel en 
door het park Strijp al enkele aantrekkelijke overgangszones van het 
stedelijk naar het landelijk gebied. De overgangszones vervullen en 
belangrijke rol als uitloopgebied van de stad. 

 

6.4.6 Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van de kernen in het SGE is goed door de vele 
snelwegen en provinciale wegen. Daarnaast zijn er in de regio goede 
routestructuren en OV-mogelijkheden. 
 

6.4.7 Kansen SGE 
In het landelijk gebied van SGE zien we veel kansen op het gebied van de 
Brainport-economie, zorg, recreatie en kleinschalige landbouw. Vanwege 
de goede bereikbaarheid in en rondom Eindhoven en het aantrekkelijke 
landschap ‘om de hoek’ zijn er kansen voor vergader- en congresslocaties 
en zakelijke dienstverlening. In de zorg zijn al relatief veel voorzieningen 
in en rondom de stad, maar mogelijk zijn hier kansen in het vormen van 
‘zorg-clusters’ in het landelijk gebied. Op het gebied van landbouw zijn er 
kansen in high-tech ‘footloose’ landbouw met gebruik van de 
brainportkennis, maar ook in kleinschalige landbouw met lokale afzet 
voor de stad. Qua recreatie liggen er vooral kansen in de overgangszones 
van stad naar platteland in de vorm van verhuurmogelijkheden, wellness 
of culinaire horeca.  
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7 Bijlage 2: Kansenkaarten per thema 
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8 Bijlage 3: Beleidskaders 
Bij het opstellen van deze rapportage en het verkennen van economische 
kansen zijn relevante beleidskaders in acht genomen. In deze bijlage 
hebben we een samenvatting opgenomen van de relevante 
beleidskaders.  
  
Beleidskaders Rijk - NOVI 

• Hoofdpunten landelijk gebied NOVI-tekst 
o Balans tussen het landgebruik en de kwaliteit van 

landschap, bodem, water en lucht 
o De biodiversiteit wordt beschermd en versterkt en het 

natuurlijk kapitaal duurzaam benut 
o Duurzaam en vitaal landbouw- en voedselsysteem 

gebaseerd op kringlopen en natuurinclusiviteit 
o Nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied voegen 

landschapskwaliteit toe 

• Nationaal Programma Landelijk gebied 

• NOVI-gebied De Peel 
o Leefbaarheid en economische vitaliteit van de Peel 

verbeteren voor mensen die wonen, werken en recreëren 
in de Peel. 

o Een toekomstbestendige, gezonde en natuurlijke 
leefomgeving realiseren. 

o Werken als één overheid voor integrale afwegingen op 
basis van gedeeld toekomstbeeld. 
 

Beleidskaders Rijk – Stikstof 

• Stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden moet sterk verminderen 

– In 2025 moet voor tenminste 40% van de stikstofgevoelige natuur 
in deze gebieden de kritische depositiewaarde (KDW) niet meer 
worden overschreden.  

– In 2030 moet dit 50% zijn en in 2035 74%.  

• Vastgelegd in Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering 

• Het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering moet ervoor 
zorgen dat de stikstofreductiedoelen worden behaald 

• Maatregelen per sector 

– Landbouw, o.a. provinciale aankoop veehouderijen, 
beëindigingsregeling, saneringsregeling.  

– Industrie: o.a. maatwerk piekbelasters, subsidiestop palletkachels 
en biomassa 

– Bouw: o.a. routekaart emissieloos bouwen, verduurzaming 
mobiele werktuigen 

– Verkeer en vervoer: o.a. verduurzaming binnenvaartschepen, 
elektrisch taxiën.  

– Natuurherstel: o.a. verhoging grondwaterpeil, herstel 
waterhuishouding, afgraving.  

• Gebiedsgericht aanpak: In 2023 presentatie gebiedsplannen door 
provincies 

 
Beleidskaders Provincie Noord-Brabant: provinciale verordening 
Afdeling 5.6 Vitaal platteland - Niet-agrarische activiteiten: 

• Een omgevingsplan van toepassing op Landelijk gebied kan bepalen 
dat de ontwikkeling van niet-agrarische activiteiten binnen een 
bestaand bouwperceel mogelijk is als:  

– dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied 

– aanwezige, overtollige bebouwing wordt gesloopt 

– dit geen betrekking heeft op:  
o een kantoor met baliefunctie;  
o het toelaten van een nieuwe lawaaisport 
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o een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte 
voor mestbewerking. 

 

• Als uitgangspunt voor een bij de omgeving passende omvang als 
bedoeld in het tweede lid geldt voor: 

– bedrijvigheid, dat deze kleinschalig is en past binnen een 
gemengde omgeving waardoor het niet doelmatig is om deze te 
vestigen op een bedrijventerrein;  

• een detailhandelsvoorziening, een omvang van het 
verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 200 m²;  

• een voorziening ten dienste van vrijetijd en zorg, een omvang van 
de bebouwing van ten hoogste 1 hectare 

 
Beleidskaders Provincie Noord-Brabant: Ruimte voor ruimte 
De voorwaarden van de Ruimte voor Ruimte regeling zijn als volgt: 

• Er dient minimaal 1.000 m2 aan bebouwing met agrarische 
bestemming te worden gesloopt; 

• Er moet voldoende milieuwinst worden behaald door het uit de markt 
halen van minimaal 3.500 kilogram aan fosfaatrechten; 

• Ontstening op de locatie dient definitief te zijn. Er worden weliswaar 
woningen voor teruggebouwd, maar per saldo betekent dit minder 
oppervlak aan bebouwing en verharding. Er mogen geen stallen of 
schuren worden teruggebouwd; 

• Teruggebouwde woningen moeten verzekerd zijn van een goede 
landschappelijke inpassing waarbij geen sprake is van een (aanzet tot) 
stedelijke ontwikkeling.  
 

 
 
 
 
Beleidskaders Provincie Noord-Brabant: Stikstof 

• We wil bouwen of uitbreiden moet zorgen dat daarbij niet meer 
stikstof in de natuur terecht komt dan er al is.  

• Als er wel stikstof vrijkomt, moet de initiatiefnemer zorgen voor 
voldoende ‘stikstofruimte’ om een natuurvergunning te kunnen 
krijgen.  

• Provincie helpt initiatiefnemers via het Ondersteuningsloket 
Stikstof 

• 14 aandachtsgebieden die (ernstig) overbelast zijn door stikstof. 
Hiervoor komt extra aandacht voor natuurherstel én duurzaam 
perspectief voor de Brabantse landbouw.  

 
 
Beleidskaders Regionale Energie Strategie (RES) 
Zonneladder leidend in Regionale Energiestrategie (RES) 
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Beleidskaders MRE: MRE werkprogramma 

Jaarlijks MRE Werkprogramma met inzet voor Transitie landelijk gebied 
beschreven: 

• Streefbeeld nader uitwerken en de activiteiten monitoren, 
inclusief regionale vertegenwoordiging regelen en 
lobbyactiviteiten.  

• Landelijk en stedelijk gebied, waarbij we samen gaan voor het 
versterken van de verbinding tussen stad en landelijk gebied 

• Versterken Economische structuur, waarbij we de mogelijkheden 
verkennen voor een nieuwe economische structuur in het 
buitengebied, omdat er steeds meer agrarische functies in het 
buitengebied verdwijnen. 

• Versterken Ruimtelijke en Ecologische kwaliteit, met aandacht 
voor bodemkwaliteit, circulaire landbouw en natuur 

 
 
Beleidskaders MRE: Streefbeeld landelijk gebied 
Op zoek hoe de veranderende rol en invulling van het landelijke gebied 
vertaald kan worden in –alternatieve- economische verdienmodellen in 
Brainport. 

• In het landelijk gebied de mogelijkheden voor economische 
activiteiten verruimen. De focus ligt op de sectoren 
kringlooplandbouw en landbouwinnovaties, energie, zorg, 
startups in de maak-industrie en leisure.  

• Vanuit de regionale thema’s economie, energie, mobiliteit en 
transitie landelijk gebied geven we invulling aan de zoektocht. Het 
streefbeeld zetten we in bij integrale gebiedsontwikkelingen met 
gekoppelde belangen, waarbij de economische activiteiten ervoor 
zorgen dat de ecologische kwaliteiten worden versterkt. 

• Versterking stad-land verbinding:  
– beide evenredige inzet voor de gemeenschappelijke 

opgave in kader van klimaatadaptatie en energietransitie 
– Versterking van de beekdalen,  
– aaneengesloten natuurgebieden tot in de stad 
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– het verbinden van groenstructuren, het versterken van 
recreatieve netwerken 

– nieuwe bedrijvigheid aanmoedigen 
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