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Versterken van de Oude Rijnzone bij Bodegraven

Het gebied bij Bodegraven ligt gunstig aan het spoor, 

de Oude Rijn en de snelwegen. Het is ook een hoger 

gelegen gebied met een stevige ondergrond. Daarom 

is dit een goede plek om het woningtekort aan te 

pakken, duurzame energie op te wekken en bedrijven 

de ruimte te geven om te groeien. Dit zorgt voor 

meer levensvatbaarheid voor de aanwezige winkels 

en voorzieningen, het openbaar vervoer en voor 

werkgelegenheid. En het biedt ouderen, mensen met 

lagere inkomens en starters de kans om er te blijven 

wonen. In Bodegraven zijn veel  inbreidingslocaties al in 

ontwikkeling. Uitbreiding aan de randen is daarom nodig. 

In het centrum en langs de Oude Rijn vind je ook 

veel historie. Door dit gebied mooier en groener in te 

richten, meer nadruk te leggen op cultuur(historie) en 

verbindingen met het omringende landschap, wordt 

Bodegraven aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers. 

Belangrijk voor de levendigheid en leefbaarheid! 

Open landschap met kleine dorpen en 

buurtschappen

Het open landschap staat bekend om de vele sloten, 

dijkjes, lintdorpen en veenriviertjes. Het gebied is 

waardevol voor weidevogels en onze gezondheid, met 

de agrarische sector als belangrijkste beheerder en 

voedselproducent. In dit gebied willen we samenwerken 

aan een sterk landschap: door vernieuwing, verbreding 

en verduurzaming van de landbouw en met meer ruimte 

voor water, natuur en gezonde recreatie. Boeren hebben 

hierbij een belangrijke rol. Het opwekken van duurzame 

energie passen we zorgvuldig in en we houden rekening 

met cultuurhistorie en bodemdaling. Het ‘Venster 

Bodegraven-Woerden’ is een van de laatste open 

schakels in het Groene Hart. Deze zone willen we open 

houden en versterken.

De dorpen in het buitengebied zijn kleinschalig en 

hebben elk hun eigen karakter. We willen de dorpen 

vitaal houden met sterke sociale netwerken, passende 

woningbouw, behoud van voorzieningen en met veilige 

wegen, fiets- en wandelpaden. 

Vanaf pagina 33 werken we deze 

visie per deelgebied verder uit. In dat 

hoofdstuk vind je ook een samenvatting 

van de verschillende dorpsvisies.
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Deze visie betekent dat we per gebied eigen keuzes maken en slim en zorgvuldig met onze 

ruimte omgaan. En dat we duidelijk kiezen wat ergens wel én juist niet kan. 

Evenwicht in het plassengebied

Het Reeuwijkse Plassengebied is een bijzonder gebied 

om te wonen en geliefd om te recreëren. Het gebied is  

de laatste jaren steeds drukker geworden. Het is echter 

ook een kwetsbaar gebied met grote natuurwaarden en 

smalle wegen. We willen de bijzondere waarden voor de 

toekomst behouden en versterken. Dat is ook belangrijk 

voor de klimaatopgave en voor onze gezondheid. Daarom 

is een betere balans nodig tussen natuur, recreatie, 

leefbaarheid en verkeer. Daar werken verschillende 

partijen in het plassengebied samen aan. 

De mensen uit Reeuwijk-Brug en Sluipwijk hebben ook 

aandacht gevraagd voor meer groen en duurzaamheid 

(energie, klimaat). Dat willen we versterken. In deze 

dorpen zijn, vanwege de ligging, maar weinig 

mogelijkheden om het woningtekort aan te pakken. We 

gaan zorgvuldig om met de kansen die zich voordoen.
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Onze visie: knooppunt in het Groene Hart
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Ondenemers en eigenaren

Bewoners Dorpshart
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