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“Een woning voor een stal” : Ruimte voor Ruimte bestaat 20 jaar   
 

Dát was de opdracht die de Provincie Noord-Brabant samen met private partijen in 2001 
meegaf aan de door haar opgerichte Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Het 
begon in 2001 met een grote woningbouwbehoefte, een varkenspestepidemie en vanuit 
de EU de opdracht tot het inperken van fosfaatrechten. Zo ontstond de Ruimte voor 
Ruimte-regeling: het ontwikkelen van bouwkavels in ruil voor de sanering van (agrarische) 
bebouwing. Sinds 2001 zijn er al meer dan 2.000 bouwkavels verkocht. In 2017 
werd Provincie Noord-Brabant 100% aandeelhouder. Dat markeerde tevens een startpunt 
van een transitie waarin Ruimte voor Ruimte inhoud ging geven aan maatschappelijke 
vraagstukken zoals binnenstedelijke herstructurering, het transformeren van oude 
recreatieparken en het realiseren van nieuwe natuur. 
 
Podcastserie ‘Ruimte voor Samenspraak’ 
Het 20-jarig jubileum van Ruimte voor Ruimte wordt onder andere gevierd met de podcast serie 
‘Ruimte voor Samenspraak’. Met experts wordt gesproken over de huidige woningbouwbehoefte in 
Brabant, actuele maatschappelijke vraagstukken, toekomstige ontwikkelingen en duurzame 
oplossingen. 
In de eerste aflevering ging presentatrice Laurien Verstraten in gesprek met Wim van de Kerkhof, 
directeur Ruimte voor Ruimte, en Erik Ronnes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant (portefeuille 
Ruimte en Wonen). Een terugblik op 20 jaar ontwikkeling van landelijk gelegen woongebieden en een 
vooruitblik op de nieuwe aanpak; Ruimte voor Ruimte, samenwerkingspartner van gemeenten voor 
wonen in het Brabant van morgen. 
De tweede podcast is een gesprek tussen Piet Machielsen, wethouder Ruimtelijke Ordening van 
gemeente Oirschot en Mark van der Heijden, planontwikkelaar van Ruimte voor Ruimte, over een 
bijzonder project in Oirschot. Tussen het dorp en het buitengebied wordt in samenwerking met 
diverse partijen een nieuwe groene woonwijk ontwikkeld die direct ook een oplossing biedt voor een 
binnenstedelijk maatschappelijk probleem. Alle podcasts zijn te beluisteren op de website van 
Ruimte voor Ruimte/podcasts. 
 
Fotowedstrijd 
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft de afgelopen twee decennia bijgedragen 
Brabant een basis te geven voor het wonen van morgen. Een tijdperk ook waarin Brabant is 
veranderd en nog steeds volop in ontwikkeling is. Er wordt goed nagedacht over hoe wij straks 
moeten wonen, werken en recreëren in onze mooie provincie. Over hoe we ons optimaal 
verplaatsen, over hoe we energie opwekken. En ook, hoe we voldoende ruimte creëren voor wonen, 
natuur en landbouw. Maar wat houdt het leven en wonen in het Brabant van morgen in en hoe zien 
Brabanders dat zelf? Vanwege haar 20-jarig jubileum organiseert Ruimte voor Ruimte deze speciale 
fotowedstrijd. 



   
 
 
Ben jij een Brabantse (hobby)fotograaf? Vang dan jouw visie over leven en wonen in het Brabant van 
morgen in een ultieme foto. En maak kans op mooie prijzen waaronder een plek in een speciale 
expositie in het Provinciehuis in Den Bosch. Meer informatie over de wedstrijd en de voorwaarden 
waar je aan moet voldoen lees je op de website van Ruimte voor Ruimte/fotowedstrijd. De wedstrijd 
loopt tot 31 juli a.s.. 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________  
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wim van de Kerkhof van Ruimte voor Ruimte,  
telefoon 073 – 615 49 59. Ook kunt u de website www.ruimtevoorruimte.com bezoeken.  
 
Podcasts: www.ruimtevoorruimte.com/podcasts 
Fotowedstrijd: https://www.ruimtevoorruimte.com/fotowedstrijd  
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