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• Geschikte woonmogelijkheden
voor iedereen

• Behoudt van het dorpskarakter
• Gebied is CO2 en energie

neutraal
• Mobiliteit voor iedereen

1. Doelen en Ambities

Thema's: 
• Wonen
• Bedrijvigheid
• Onnodig conflict



2. Guiding principles

• Plek voor iedereen
⚬ Jongeren en ouderen

• Doorstroom verbeteren
• Voorzieningen nodig voor leefbare leefomgeving toevoegen

⚬ Winkels
⚬ Ontmoetingsplekken

• Mensen kunnen hun hele leven in de kernen wonen



2. Guiding principles

• Streekvoorzieningen, voorzieningen gebruikt door bewoners uit de streek
⚬ Winkels
⚬ Horeca
⚬ OV

2. In elk dorp zijn streekvoorzieningen aanwezig

3. Kernen en industrie zijn CO2 neutraal en energie  

zelfvoorzienend
• Aarde niet langer belasten
• Toekomst voor nieuwe generaties



3. Spatial concepts

• Kernen geclusterd met:
⚬ Nieuwbouwwijken
⚬ Groene bufferzones
⚬ Tiny houses

• Kernen niet gecentraliseerd
⚬ Behoud van aparte kernen
⚬ Behoud kleinschaligheid en dorpskarakter

Clustering en decentralisatie van de kernen



3. Spatial concepts

• Industrie geclusterd met
⚬ Uitbreiding industrie
⚬ Geothermische industrie

• Industrie gecentraliseerd
⚬ Industrie zoveel mogelijk dezelfde plek
⚬ Behoud afzondering van kernen door bufferzones
⚬ Aansluiting mobiliteitsnetwerk
⚬ Andere plekken industrie-vrij houden

Clustering en centralisatie van de industrie



4. Visiekaart





Detail: Toekomstvisie kleine kern 
Zijtaart

• Generatiewijken
• Schone energie 
• Nieuw dorpshuis
• Moestuin
• Sport en 

speeltuin
• Kinderboerderij
• Bushalte



Detail: Toekomstvisie
industrieterrein Duin

• Groene 'make-over'
• Combinatie zonnepanelen en 

groene daken

Industrie detailkaart

Nieuwe bedrijven (B.V)

- Prefab woningbouw
- Geothermie bedrijven
- Riolering onderzoek
- Groene energie bedrijven
- Duurzame start-ups 
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Lange termijn visie

Thema's: 
• Backcasting

• Stakeholders
• Toekomstbestendig Nu

2050



1. De 5 belangrijkste ruimtelijke

ingrijpen
• Geothermische industrie
• Levensloopbestendige woningen
• Bomenbuffer
• Make-over industrie
• Lijnbus

(ecoheating, 2022)

(Structuurvisie Zijtaart, 2004)





2. Stappen lange termijn visie



Betrokken bij maatregelen als 
geothermische energie, en 

brugverbreding

Verantwoordelijk voor de 
woningbouw en de 

industriebouw/aanpassingen

Participatie van bewoners en 
boeren bij nieuwe planvorming

Gemeente Meijerijstad Bouwbedrijven Bewoners en boeren
(Meierijstad, 2017) (Eigen foto) (Van der Spek, 

2022)

Van de Laar, 2018)

Stakeholders



3. Invloed scenario's

verdroging
versterkte mineralisatie
uitspoeling nutriënten
vermindering biodiversiteit
minder vruchtbare grond

Temperatuur

Neerslag
extreme regenbuien
snelle afwisseling nat en droog
overbelaste riolering
vervuilde Aa

(Van Ammelrooy, 2017)

(Ecoresult, 2019)



4.  Toekomstbestendig
Dorpswinkels
• vruchtbaarheid versterken
• buffersysteem

⚬ 0-1 km natte natuur
⚬ 1-2 km extensieve landbouw
⚬ 2 > km verduurzaming intensieve landbouw

• rioleringssysteem
• opslaglocaties
• waterpeil

Afwateringssysteem



Conclusie
• Woonruimte creëren 
• Voorzieningen
• Mobiliteit
• Arbeidersmigranten
• Industrie
• Geothermische energie
• CO2 neutraal

Stap voor morgen - gemeenteraad
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Bronnenlijst



Bronnenlijst
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Backcasting


