Zegveld – Visie Recreatie

(met karakterschets van het dorp)

(besproken in de vergadering van het dorpsplatform d.d. 12 februari 2008 en na een kleine aanpassing- aanvulling vastgesteld.)

Agrarisch dorp
Zegveld is van oudsher een agrarisch dorp. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw bestond de
bevolking voor een belangrijk deel uit agrariërs, mensen die bij hen werkten en middenstanders.
Mensen leefden zeer betrokken op elkaar waarbij hun kerkelijke gebondenheid (voornamelijk
protestants) een belangrijke verbinding was. Zij leefden temidden van de polders, weilanden en sloten
die sinds de ontginning (rond 1200) nauwelijks waren gewijzigd. In 1815 telde het dorp 771 inwoners.

Meer wegen, meer mensen.
Rond de jaren zestig van de vorige eeuw heeft er (ook) in Zegveld een aanzienlijke verandering plaats
gevonden. Agrarische bedrijven werden genoodzaakt efficiënter te werken en grootschaliger te
produceren. Machines deden meer en meer het werk wat voorheen door arbeiders werd gedaan. De
bevolking groeide snel en er moesten woningen worden gebouwd. De ruilverkaveling in het begin van
zestiger jaren zorgde ondermeer voor een aanzienlijke verbetering van de ontsluiting van het dorp.
Denk aan de aanleg van de Milandweg, de Dwarsweg, de Oude Meije, de Middenweg en het
verbreden van de Hoofdweg. Dit heeft een enorme verandering teweegbracht in het eeuwenoude
“wegennet”van het dorp. Nieuwbouw gebieden ontstonden en de bevolking breidde zich verder uit van
1500 in de jaren zestig van de vorige eeuw tot ca 2500 inwoners in 2006. De beroepsbevolking vond
meer en meer werk buiten het dorp.

De polders, de mensen.. zij bleven.
De eeuwenoude polders met de weilanden en sloten en (nog) sommige molens zijn gebleven. Deze
worden echter door steeds minder agrariërs (soms zonder opvolging) in stand gehouden. De mensen
zijn gebleven…, geslachten wonen al honderden jaren op het dorp.
De betrokkenheid op elkaar is gebleven. Bij verdrietige en blijde gebeurtenissen is het meeleven met
elkaar enorm. Nog steeds is een aanzienlijk deel van de bevolking kerkelijk betrokken. Getuige het
bloeiende verenigingsleven en het vele vrijwilligerswerk, is de sociale samenhang en
gemeenschapszin nog volop aanwezig. Ouderen en jongeren trekken in veel dingen met elkaar op.
Deze dingen bepalen in belangrijke mate het karakter, de eigenheid van het dorp.

Recreatie mogelijkheden passend bij Zegveld.
Voor Zegveld zou aan een kleinschalige vorm van z.g. “agrotoerisme” kunnen worden
gedacht. Met het oog op het draagvlak en betrokkenheid van de gehele bevolking ligt het voor
de hand om hierbij rekening te houden met de zondagsrust.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- Het ontwikkelen van een fietsroute door het landschap met natuur- en
cultuurinformatie (Eerste bewoning in Mi, 2e wereldoorlog, Oude Hollandse
waterlinie, watermolens / waterpeil).
- Het ontwikkelen van een kindvriendelijke fietsroute met informatie over agrarische
bedrijven (bezoek stal met boerderijdieren, kaasmaken, expositie over baggeren e.d.) .
- Het ontwikkelen van korte en langere wandelroutes door het polderlandschap,
eventueel beperkte toegankelijkheid natuurgebieden.
- Een polderkanoroute ontwikkelen met lichte, gemakkelijk te dragen kano’s.
- Voorlichtingdagen naar het ooievaarsdorp. Het ooievaarsdorp uitbreiden met een
professionele expositie van weidevogels.
- Mogelijkheden visgelegenheid benutten.
- Continueren / uitbreiden “Tuinendagen”.
- Het opzetten van een museumboerderij.

