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Thema “wonen” Thema “werken” Thema “natuur”

Provinciale streek- en omgevingsplannen met uniforme legenda

Streekplannen in beeld versie 2.0 maart 2009

Om streek- en omgevingsplankaarten 
onderling te kunnen vergelijken en een 
landelijk beeld van ruimtelijke plannen te 
kunnen maken heeft het Planbureau voor 
de Leefomgeving alle legenda-eenheden 
die in de verschillende plankaarten 
gebruikt worden op relevantie, planologi-
sche betekenis en inhoud bekeken en 
ingedeeld in een aantal thema’s die voor 
het PBL-onderzoek van belang zijn 
(bebouwing, landbouw, natuur). Op basis 
van deze informatie is een uniforme 
legenda gemaakt, die vervolgens op alle 
streek- en omgevingsplankaarten toege-
past is. Het resultaat is een landsdekkend 
beeld van het ruimtelijke beleid voor de 
middellange termijn. Deze kaart is als input 
gebruikt voor ruimtelijke modellering 
(onder andere Nederland Later en Plan 
Monitor Nota Ruimte).

Legenda

Landbouw

Landschap

Natuur

natuurontwikkeling

Groen en dagrecreatie

Verblijfsrecreatie en toerisme

dag- en/of verblijfsrecreatie (ontwikkeling)

Water
water

water berging 

Milieu

provinciegrens

landbouw in grootschalig open gebied

Bebouwing

bebouwing (bestaand)

wonen (toekomstig)

bedrijventerrein (bestaand)

bedrijventerrein (toekomstig)

bedrijventerrein (zoekruimte)

Overig

windmolenpark 

Infrastructuur
landelijk hoofdwegennet (bestaand)

landelijk hoofdwegennet (toekomstig)

regionale weg (bestaand)

spoorweg (bestaand)

spoorweg (zoekruimte)

vaarweg (bestaand)

luchthaven

vliegveld

spoorweg studie

wonen (toekomstig)

grondwaterbeschermings- en waterwingebied

vaarweg (toekomstig)

spoorweg (toekomstig)

landelijk hoofdwegennet (studie)

regionale weg (toekomstig)

wonen (zoekruimte)

groenontwikkeling

water buffer

windmolenpark (toekomstig)

oppervlakte-delfstoffenwinning

bundelingsgebied

rode contour

milieubeschermingsgebied stilte

milieubeschermingsgebied stilteS

groenontwikkeling

recreatieproject

dag- en/of verblijfsrecreatie

bedrijventerrein (toekomstig)

landelijk hoofdwegennet (zoekruimte)

natuurontwikkeling
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water veiligheid

landbouwontwikkelingsgebied

glastuinbouw, bollenteelt, boomteelt

zoekgebied glastuinbouw, bollenteelt, boomteelt

natuur (land)

groen

natuur (water)

groene contour

ecologische verbindingszone

toeristisch attractiepunt

reconstructie: extensiveringsgebied

militair terrein

landbouw

bijzondere landschappen

landbouw met natuur- en/of landschapswaarde

boringsvrije zone

milieubeschermingsgebied

groen wonen

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die evenwel onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden redactie, auteurs en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor wat betreft legenda-eenheden en 
kaartbeelden gaat het uitdrukkelijk om een interpretatie door de auteurs voor het specifiek in de tekst genoemde doel. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden de auteurs zich gaarne aanbevolen.


