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Wij presenteren….

LOK
update zomer 2006

www.minlnv.nl/lok
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Landschap Ontwikkelen 
met Kwaliteit
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Landschap ontwikkelen met 

kwaliteit? 

Waarom eigenlijk?
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Zie het verschil!

Een ‘standaard’

bedrijventerrein

Een bedrijventerrein 

ontwikkeld met oog 

voor de kwaliteit van 

het landschap
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Mooi, maar hoe bereik ik dat?
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Het Rijk schrijft niet voor,
maar faciliteert wel

Gebruik daarom de 
website LOK
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Wat zoekt u op de website?

Inspiratie

Handvaten

Kennis

Voorbeelden vanuit 
de praktijk

Algemene informatie: 
regelingen en 

subsidies, kaartmateriaal,
kernkwaliteiten

Werkprocessen: 
Bestemmingsplan, Inte-
grale Ontwikkelingsvisie 

e.a.

U vindt…
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Sprekende inspirerende voorbeelden

Eén voorbeeld uitgelicht:

Dorpsuitbreiding Strijp, Aarle-Rixel
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Een duurzaam groen woongebied

Van vervallen gebied 
Strijp…

..tot aantrekkelijke 
woonwijk
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…een puzzel, waarbij rekening 
wordt gehouden met:

Een nieuwe woonwijk 
inpassen in het landschap…

landschapselementen

cultuur:
Kasteel Croy

hoogteverschillen

dorp

houtwallen en 
singels

kavelslootjes

bosjes essen

popu-
lieren

knot-
wilgen
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Nieuwsgierig geworden?

Zoek op de website naar deze en de andere 
46 voorbeelden
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En nu aan de slag. 

Maar waar begin ik nu?
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Werkprocessen voor elke doelgroep

Integrale
ontwikkelingsvisie

Provinciale plannen

Beeldkwaliteit-
plan

Landschaps-
ontwikkelingsplan

Grootschalige 
projecten

Kleinschalige 
projecten

Welstands-
nota

Verlenen
bouwvergunning

Verlenen 
aanlegvergunning

Bestemmings
plan 

buitengebied

Inclusief 
binnenplanse
wijziging en 
uitwerking

Provincie en regio

Gemeente en regio Gemeente Ontwikkelaars projecten
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Uitwerking in PDF-formaat

Handig en 

kompleet
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Waar kan ik dan de nodige 

kennis halen?
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Er is veel kennis, bij veel organisaties…..

Een 
kennisdoolhof…,

…maar via de 
website LOK 

vindt u de weg.
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Overzichtelijke algemene informatie

regelingen en subsidies

beleid

algemene kernkwaliteiten

kaarten

kernkwaliteit/landschapstype

adressen

kernkwaliteiten Nota Ruimte

begrippen

bibliotheek

links
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Kernkwaliteiten van het landschap

Natuurlijke 
kwaliteit

Culturele 
kwaliteit

Gebruiks-
kwaliteit

Belevings-
kwaliteit
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Links naar “buiten”, zoals:

Belvedere Monumenten in 
Overijssel

De Nieuwe Kaart 
van Nederland

Kasteel Groeneveld Natuurmonumenten Rijksbouwmeester 
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Waar kan ik terecht met mijn 

vragen over 

landschapsontwikkeling?
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Kijk eens bij “Veelgestelde vragen”…

Eén van de vragen uit deze rubriek:

Hoe kan ik LOK inpassen in het bestemmingsplan 
buitengebied? 

Om ontwikkelingen mogelijk te maken kunt u in het 
bestemmingsplan functiecombinaties en 
flexibiliteitconstructies opnemen, waarbij tegelijk de 
kwaliteitscriteria voor het landschap worden gehanteerd.
Kijk bij bestemmingsplan voor meer manieren om LOK in te 
passen. 

Antwoord:
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…of stel zelf een vraag…

Een team van deskundigen zal uw vraag beantwoorden 
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…of dien een goed voorbeeld in.

Nieuwe voorbeelden 
zijn altijd welkom

…en inspireer ze zo tot het ontwikkelen van landschap met Kwaliteit

Deel uw plan met anderen…
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Ik heb nog één vraag: wat is 

het adres van deze website?
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De website Landschap Ontwikkelen met 
Kwaliteit heeft als adres: 

www.minlnv.nl/lok
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Neem eens een kijkje op de website 

Klik nu op het scherm


