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Het dorpsteam Sluipwijk & Plassengebied heeft deze visie opgesteld om een bijdrage 
te leveren aan de toekomstsvisie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De inwonersenquête van juni 2020 (ruim 300 keer ingevuld) en de bijeenkomst in 
september waren de basis voor het maken van de visie Sluipwijk & Plassengebied. Zo 
hebben we samen met een grote groep inwoners nagedacht over de toekomst van dit 
bijzondere gebied. Hieronder leest u de belangrijkste punten:

De hele visie is
gepubliceerd op:

WONEN | CULTUUR- 
HISTORISCH ERFGOED

SOCIAAL DOMEIN EN 
GEZONDHEID

RECREATIE & TOERISME

VERKEER & VEILIGHEID

WATER

ENERGIE EN DUURZAAMHEID

OPENBARE RUIMTE

BESCHERMING 
NATUURGEBIEDEN

In 2030 passen de woonhuizen en bebouwing (nog steeds) 
bij het landelijk karakter. De percelen geven ruimte aan 
doorzichten naar het plassengebied en veenweiden. 

In Sluipwijk is een deel van de kern beschermd dorpsgezicht. 
Iedereen is zich ervan bewust dat de mate van bebouwing 
en de verkeersdruk nauw samenhangen. De wegen in het 
plassengebied zijn niet berekend op hoge verkeersdruk (veel 
en/of zwaar verkeer). Het plassengebied en Oukoopse polder 
willen we daarom graag uitsluiten als uitbreidingslocatie voor 
nieuwbouw.

De gemiddelde leeftijd van bewoners is hoog. Bewoners 
blijven in 2030 langer zelfredzaam door goede thuiszorg, 
goede toegang tot voorzieningen die zelfstandigheid 
ondersteunen en sociale cohesie in de buurt (kerk, verenigingen 
of gemeente). Wanneer zelfstandig wonen niet meer kan, is 
er binnen de gemeente behoefte aan voldoende aanbod van 
seniorenwoningen of ouderenzorg. 

Goed bewegen is belangrijk en gezond. Een rondje in de buurt 
wandelen is in 2030 mogelijk gemaakt door verbetering van 
de verkeersveiligheid. Ook minder valide ouderen en jonge 
kinderen op de fiets kunnen veilig over straat.

In 2030 zien bewoners dat maatregelen zorgen voor goede 
balans tussen rust en recreatie én de invloed van recreatie 
op onze bereikbaarheid en de (smalle)wegen. De Reeuwijkse 
plassen worden gepositioneerd als natuurgebied, recreatie is 
gericht op rust en natuurbeleving. Ook is er dan een betere 
spreiding van recreanten over gehele gemeente, doordat andere 
kernen en het landschap ook aantrekkelijk zijn voor een rondje 
vanuit de Reeuwijkse Hout.

Wegen met landelijk karakter, dus de oorspronkelijke smalle 
wegen, en de bermen worden in 2030 als natuur beheerd. De 
inrichting van de wegen zorgt zo voor verkeersveiligheid 
met duidelijke passeerpunten, doelmatige bebording. Het 
snelheidsverschil tussen weggebruikers is dan minimaal. Inzet 
van technologie als ‘self explaining road’ zorgt in de toekomst 
voor beter weggedrag en voorkomt bermbeschadigingen.

In 2030 willen we graag een verbeterde waterkwaliteit 
op grond van normen passend bij het plassengebied. Die 
normen zijn dan vastgesteld door actieve kennisdeling tussen 
experts van het Hoogheemraadschap en lokale experts met 
gebiedsspecifieke kennis. Behoud van deze kennis is belangrijk;  
onderzoeksresultaten zijn in de toekomst beschikbaar in een 
centraal kenniscentrum.

Bewoners zijn zich in 2030 bewust hoe zij kunnen bijdragen aan 
een duurzaam gebruik van energie. Aardgasvrij maken van het 
plassengebied is een geleidelijk proces en wordt bij voorkeur 
gedreven door particulier, eigen initiatief. De overheid 
faciliteert dit door gratis informatievoorziening en aanpassing 
van de energie-infrastructuur.

In 2030 hebben we een openbare ruimte met een landelijk karak-
ter en minimale verstoring van objecten en bebording. Duisternis- 
beleid beperkt de lichthinder voor mens en natuur met behoud 
van veiligheid. “Licht waar het moet, donker waar het kan”. 
Er zijn mooi onderhouden bermen met duidelijke vastgestelde 
verantwoordelijkheden voor het onderhoud door de gemeente 
of door de grondeigenaar. Beleid richt zich op uitleg en invulling 
aan de status stiltegebied: een beschermd gebied in de natuur.Belangrijk zijn het Natura 2000 en weidevogelgebied. In het 

plassengebied is in 2030 een beter onderscheid gemaakt tussen 
recreatiegebied (sport & ontspanning) en natuurgebied (rust & 
ruimte), waardoor de leefomgeving voor bijzondere dieren en 
planten is verbeterd. Veel aandacht gaat uit naar kennisdeling en 
educatie van eigenaren en recreanten. Recreanten gaan in 2030 
ook zorgvuldiger om met natuurwaarden. Door samenwerking 
en aankopen (bijvoorbeeld via een investeringsfonds) is er dan 
meer aaneengesloten natuurgebied ontstaan: een groene corridor. 


