Indeling zonering/ typering
Categorie 1.
Dynamisch

Categorie 2.
Gemoedelijke

Categorie 3.

Categorie 4.

Ontvangstgebied

recreatie

Rustige Natuur

Stadsrand

gebied
plek van
ingericht als
natuur met evt.
bestemming, zone recreatieterrein,
recreatief
van intensieve
mix van routes
medegebruik
recreatie
en bestemming
(routes)
Landschappelijke functies
Natuur en landschap
Natuurgebieden en natuurverbindingszones (NNN en Natura 2000,
weidevogelleefgebied, BPL)

NNN ontgrenzen
bespreekbaar; waar
mogelijk binnen 1.
zoneren van
natuur/recreatie;
natuurpotentie dan
in recreatiezone niet
benutten/ontwikkele
n

biodiversiteit, natuurwaarden
landschappelijke waarden
Recreatieve voorzieningen
Extensieve recreatie: sportroutes, fietspaden, wandelpaden, roeien, varen
(incl. openbaar toegankelijke steigers, aanmeerplaatsen, botenhelling),
Bezoekerscentrum
Evenementen
Kleinschalige evenementen met landschapsbeleving: sport, voedsel,
muziek, open dag
Kleinschalige evenementen passend in natuurgebieden (Natuurexcursies
en natuurevenementen)
Volkstuinen en (stads)landbouw
Grondgebonden landbouw (veeteelt, akkerbouw) agrarisch medegebruik
of extensieve landbouw
Biomassa (de kweek van hout, riet, olifantsgras)
Paludicultuur (natte teelten)
Horeca
Horeca kleinschalig, in dorpen of op boerenerven, bij erfgoed. Kleinschalig
< 250 m2 en/of ondergeschikt aan hoofdfunctie, bestaande bebouwing
Groene energie
Landschappelijk ingepaste windmolens (in grootschalige landschappen)
Zon op/aan grootschalige infrastructuur (geluidsscherm, asfalt,
Zon
op daken bestaande gebouwen
overhoeken)
Overig
Waterberging (piekberging of permanent, nb. die laatste heeft
consequenties voor inrichting)

X

X
X
X

X

X
X

X
X
educatief?

X
X

X
X

X

X

koppelen aan RES
koppelen aan RES

koppelen aan RES
koppelen aan RES

koppelen aan RES
koppelen aan RES

koppelen aan RES
koppelen aan RES

koppelen aan RES

koppelen aan RES

koppelen aan RES

koppelen aan RES

ja, mits afgestemd op
recreatieve behoefte
en ontsluiting

X

ja, mits
afgestemd op
natuurdoelen
ja, mits
afgestemd op
natuurdoelen

X

mtb

X

Tijdelijk slibdepot

X

Landschappelijke functies passend in metropolitane landschapsparken
Recreatieve voorzieningen
Extensieve recreatie: sportroutes, fietspaden/fietsen, wandelpaden,
hardlopen,outdoor
mountainbiken,
varen,ligweide,
ruiters, duiken
(bijbootcamp,
zwemplas)
Intensieve
recreatie:roeien,
zwemplas,
klimbos,
klimmen
Outdooractiviteitencentrum (klimbos, sport- en spel organisatie,
bootcamp)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Golfbaan
Manege/ paardenbakken

X

X

Uitkijktoren
Kleinschalig themapark: verkeerstuin / dierentuin / sprookjestuin /
speeltuin met horeca (niveau Amstelpark, Zorgvrij, speeltuin

X

X

X
X

X

X

X

Openluchtzwembad (want alleen openlucht zwemwater faciliteren)
Kabelbaan
Jachthaven (aanlegplaatsen, ligplaatsen, toiletgebouw, horeca, etc) bij
toegang tot een groot waternet, zonder verblijfsrecreatie
Skeelerbaan / ijsbaan (zie Wheeler Planet) aandachtspunt duurzaamheid
en ruimtebeslag

X
X
X

X
X

Kartbaan (openlucht)
Sport: besloten karakter, teamsport, vereniging, sportvelden
Wellness herbestemming bestaande bebouwing (erfgoed)

X

Wellness nieuwbouw

X

Volkstuinen en (stads)landbouw

X discussie NNN

X
X

Volkstuinpark ((semi))-openbaar toegankelijk). Geen
overnachtingsmogelijkheden

X

X

X

Stadstuinbouw, voedselbos, pluktuin/moestuintjes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X mits afgestemd
natuurdoelen

X

Horeca
Lichte horeca (overdag + s avonds open) afgestemd op dagrecreatie,
jaarrond of seizoen; beperkt effect omgeving en relatie omgeving,
vergadercentrum of zaaltje als onderdeel van totaalconcept
Zware horeca (cafe, nachtclub, partycentrum)
Verblijfsrecreatie
B&B (bv. boerenerf, bestaande woningen)
Camping kleinschalig, boerencamping, minicamping (richtlijn < 30
plaatsen) (vb. Waterland, Dijkland)
Kleinschalig camperplaatsen (< 10 plaatsen) op bestaande
parkeerterreinen
Camping grootschalig en ook incl. safaritenten, seizoensplaatsen tot 250
plaatsen

X

X

X

X discussie NNN

X

X

X

X mits afgestemd
natuurdoelen

X

X

X

X

X

Kleinschalig vakantiepark, max. 25?

Vakantiepark + volkstuinen met overnachtingsmogelijkheden, openbaar
toegankelijk
Maatschappelijke functies
Maatschappelijke/commerciele functie (zorgboerderij, buitenlocatie
revalidatiecentrum of ziekenhuis) dagbesteding + herbestemming
bestaande bebouwing (erfgoed)
Maatschappelijke/commerciele functie (zorgboerderij, buitenlocatie
revalidatiecentrum of ziekenhuis) dagbesteding + nieuwbouw
Wonen
Beheerderswoning (uitsterfbeleid?)
Niet-landschappelijke functies
Recreatieve voorzieningen
Intensieve indoorrecreatie en indoorsport: skibaan, karten, schaatsen,
schaatsen sportschool, sporthal
Evenementen
Festivalterrein grootschalig (vanaf > 5.000 bezoekers)
Volkstuinen en (stads)landbouw
Stadslandbouw
Glastuinbouw (in glastuinbouwconcentratiegebieden)
Andere vormen van niet grondgebonden landbouw (vertical farming)
Wonen
Nieuwe woningen voor maatschappelijke functie
Nieuwe woningen privaat
Overig
Natuurbegraafplaats
Werken (kantoorfuncties binding of geen binding met gebied)
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X

X
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X
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X
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= toegestaan

= discussiepunt
= geen passende functie

zie ook gezamenlijk doelen

