Aanleiding Peel Natuurdorpen Project
•
•
•
•
•
•
Vijf succesfactoren kunnen ervoor zorgen
dat grondgebruikers willen en kunnen
bijdragen aan dit project:
1. Draagvlak en gedeelde waarden.
2. Een goed verdienmodel.
3. Stimulerende en coherente wet- en
regelgeving die stuurt op doelen.
4. Kennis en innovatie.
5. Samenwerking op gebiedsniveau.

Nieuwe natuur is hard nodig.
Betaalbare woningen voor jong en oud
in een gezonde omgeving.
De natuurinclusieve landbouw vraagt
om een invulling.
Het landbouwsysteem in de Peel sluit
weer aan op wat de maatschappij
vraagt.
Kansen zijn er op het gebied van:
natuur, cultuur, historie, geografische
en fysische eigenschappen.
Het stikstofvraagstuk in de Peel krijgt
juist hierdoor een prima oplossing.

De regelgeving vanuit de politiek maakt de
landbouw in de Peel kwetsbaar. De noodzaak
om het tij te keren onderkennen velen.
Daarbij opgeteld de grote behoefte aan
meer natuur èn kleine en betaalbare
woningen in een gezonde natuurlijke
omgeving, maakt dat het zinnig is om met
andere ogen naar de Peel te kijken. De
potentie van de Peel op velerlei gebied is
enorm.

www.peelnatuurdorp.nl

Peel Natuurdorpen
3.500 ha nieuwe natuur
met 10.000 tiny houses in de Peel.
Samen pionieren in de Peel.

Door dit project krijgen grondeigenaren
een aanbod waar ze niet omheen
kunnen en willen!

Kansen

De Peel vandaag
Samen voor auteurschap van De Peel
Kern van onze aanpak is samenwerking
van grondeigenaren, overheden en andere
partijen in de Peel te bewerkstelligen en te
stimuleren en inspireren om kansen die de
Peel biedt te realiseren. Met nadruk wijzen
we erop, dat er nog niets vast ligt en dat het
van belang is dat alle partijen in het veld mee
kunnen doen in het ‘herschrijven’ van de
Peel: auteurschap voor iedere betrokkene!
Mede auteurschap is een probaat middel
om intrinsieke betrokkenheid van alle
partijen te krijgen. En daarmee de beste
troef om dit unieke project van de grond
te krijgen.

Dit project is een enorme kans om de
problemen op te lossen die voortvloeien uit
de stikstofcrisis. Het huidige doemscenario
is: veel stoppende boeren, met als gevolg
leegstand en verpaupering van het
platteland. Door dit project krijgen we juist
het omgekeerde: boeren met toekomst en
een vitaal platteland in de Peel. Boeren gaan
over tot het ontwikkelen van natuur door de
kansen die dit project biedt. Het mes snijdt
hier aan alle kanten. Er komt fors meer
natuur, bouwmogelijkheden die ongekend
zijn, minder vee en bovenal boeren met
toekomst. En dat allemaal in de Peel!
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De Peel in 2030
Realiseren droombeeld
In 2030 heeft de Peel 3.500 ha nieuwe natuur
met daarin 10.000 tiny houses. Betaalbare
woningen voor jong en oud op een
prachtige heilzame locatie! De huisjes zijn
ook geschikt als vakantiewoning. De nieuw
te ontwikkelen natuur dient een prikkel te
zijn voor boeren. Zij zijn immers veruit de
grootste partij van grondeigenaren. Dit kan
door een woonbestemming toe te kennen
aan nieuw bos. Kleine betaalbare huizen in
een natuurgebied. Wie wil dat niet?
De tijd is er rijp voor!

