
Productie landschap

Kern

Recreatie landschap

Nieuwbouw

Centraliseren

Kerk als centraal punt

Horecacluster rond horecaplein
(oude horeca verplaatsen en clusteren rond centraal plein)

Lokale producten en voorzieningen

Ecologisch (gericht op natuur en cultuur)

Speeltuin en/of bewegingspark

CSI terrein (paardensport)

Horeca (eetgelegenheid)

Productief 
Ruimte voor schaalvergroting en innovatie

Opwekking grootschalige 
duurzame energie

Industrieterrein/bedrijvenpark

Ruimte voor agrariers (mogelijke ‘sterlocatie’)

Landschapspark ontwikkelingsgebied,
kan tevens dienen als uitbreidingsgebied CSI terrein

Mogelijke locatie voor herbestemming
in de recreative of lokale dienstverlening 
(omvorming buitengebied)

In/uitbreidingslocatie voor woningbouw

Opwekking kleinschalige 
duurzame energie

Multifunctioneel sportacomodatie
(bundeling van Sport, kinderopvang, voorzieningen)

Parkeerplein (parkeren clusteren)

Bebouwing

Industrieterrein/bedrijvenpark

Parken

Openstellen CSI terrein (huidig)

Belangrijk/prominent gebouw

Verplaatsing van gebouw en/of activiteit

Centraal dorpsplein

Mogelijk nieuw plein

Dorpskern

Belangrijke doorgaande route

Minder belangrijke verbindingsroute

Lokale verbindingsroute

Straat

Looppad (creëren van ommetjes)

Groene lijn in de vorm van houtwallen en singels
(vergroening buitengebied)

CSI terrein (mogelijke uitbreiding)
in de vorm van een landschapspark
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CSI terrein (paardensport)

Horeca (eetgelegenheid)

Productief 
Ruimte voor schaalvergroting en innovatie

Opwekking grootschalige 
duurzame energie

Industrieterrein/bedrijvenpark

Ruimte voor agrariers (mogelijke ‘sterlocatie’)

Landschapspark ontwikkelingsgebied,
kan tevens dienen als uitbreidingsgebied CSI terrein

Mogelijke locatie voor herbestemming
in de recreative of lokale dienstverlening 
(omvorming buitengebied)

In/uitbreidingslocatie voor woningbouw

Opwekking kleinschalige 
duurzame energie

Multifunctioneel sportacomodatie
(bundeling van Sport, kinderopvang, voorzieningen)

Parkeerplein (parkeren clusteren)

Bebouwing

Industrieterrein/bedrijvenpark

Parken

Openstellen CSI terrein (huidig)

Belangrijk/prominent gebouw

Verplaatsing van gebouw en/of activiteit

Centraal dorpsplein

Mogelijk nieuw plein

Dorpskern

Belangrijke doorgaande route

Minder belangrijke verbindingsroute

Lokale verbindingsroute

Straat

Looppad (creëren van ommetjes)

Groene lijn in de vorm van houtwallen en singels
(vergroening buitengebied)

CSI terrein (mogelijke uitbreiding)
in de vorm van een landschapspark
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