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NOTA Nationale Parken: Zone Omgevend Landschap – ANB – 03/2022 
Definitie Zone Omgevend Landschap (ZOL) cf criteria oproepreglement Nationale 
Parken Vlaanderen  
 één of meerdere zones, onafhankelijk van de gewestplanbestemming, gelegen binnen een 

Nationaal Park die geen deel uitmaken van de natuurkern noch de zone voor natuurontwikkeling; 

 (onderdelen van) robuuste open ruimtes die ofwel noodzakelijk zijn om het NP tot een 
landschapsecologisch en recreatief samenhangend en functionerend geheel te maken ofwel op 
zichzelf voldoende intrinsieke waarde hebben als landschap; 

 deze zones hebben volgende functies: versterken van de interne samenhang recreatief en 
landschapsecologisch én versterken van de landschappelijke kwaliteit t.a.v. de natuurkern; 

 een landbouw in deze zone is in overeenstemming is met de draagkracht en eigenheid van het 
gebied en er is een grote verwevenheid landbouw-natuur aanwezig is 

Verduidelijking ZOL 

 Onderscheid tussen Nationaal Park strikte zin én het ruimere werkingsgebied van het Nationaal 
Park 

 Nationaal Park s.s. = natuurkernen + zone voor natuurontwikkeling 

 Werkingsgebied Nationaal Park = natuurkernen + zone voor natuurontwikkeling + zone 
voor omgevend landschap 

 Nadruk op vrijwilligheid en lange termijn perspectief m.b.t. doelstellingen  landbouw 

 De aanduiding van ZOL legt geen bijkomende voorwaarden of regels op voor  activiteiten van 
eigenaars/gebruikers van het gebied  
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Op welke manier op te nemen in het Masterplan (MP) en Operationeel Plan (OP)?  
ZOL-gebieden liggen niet in de perimeter van het Nationaal Park, maar zijn wel een volwaardig 
onderdeel van het MP en OP. De ZOL gebieden worden afgebakend en inhoudelijk uitgewerkt in het 
MP, elke ZOL-gebied is aangeduid met een specifieke functie, dit kan zijn:  

 Versterken van het samenhangend landschappelijk geheel waarbinnen natuurkernen en 
zones natuurontwikkeling liggen 

 Verbeteren van de ecologische verbinding (zowel tussen natuurkernen als tussen 
natuurkernen en ecologische structuur buiten het werkingsgebied), buffering, 
toeristisch-recreatieve ontsluiting natuurkernen  

 Verbeteren van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit  

 Bewaren en verbeteren van de samenhang van relevante aangrenzende beschermde 
cultuurhistorische landschappen en dorpsgezichten, erfgoedlandschappen, 
landschapsatlasrelicten en landschappelijke gehelen uit de  landschapsatlas  

Per ZOL-gebied wordt op basis van de functie een specifieke visie uitgewerkt in het MP, in het OP 
worden acties geformuleerd.    

 concrete acties zijn gericht op realiseren doelen in ZOL  

 een deel van de middelen (personeelsmiddelen en investeringen) worden ingezet in ZOL-
gebieden om deze acties te realiseren  

Beoordelingscriteria ZOL  
In de beoordelingscriteria zijn volgende elementen terug te vinden m.b.t. de invulling van ZOL:  

 aanknopingspunt ‘1.1. Ruimte en omgeving’ 

 gevraagde concrete ruimtelijke voorstellen om samenhang te bewerkstelligen 

 mate waarin actief wordt ingezet op het wegwerken van ‘ruis’ die de 
landschapsbeleving verstoort 

 manier waarop betrokken gemeenten een gericht ruimtelijk beleid zullen voeren dat 
illegale of ongewenste (zonevreemde) ontwikkeling, bijkomende bebouwing, 
verrommeling en verharding tegengaat 

 aanknopingspunt ‘1.2. Natuur en klimaat’ 

 mate waarin ZOL invulling geeft aan buffering en verbinding NK/ZNO 

 landschapskwaliteit van ZOL 

 mate waarin afbakening ZOL voldoende robuust van aard is 

 mate waarin ZOL inspeelt op bestaande milieudrukken 

 mate waarin ambitie wordt uitgedrukt voor milieuvriendelijke landbouw en mate waarin dit 
geconcretiseerd wordt via een traject van landbouwtransitie 

 mate waarin andere niet wenselijke veranderingen worden tegengegaan (verpaarding 
landschap, verhardingen) 

 mate waarin binnen ZOL wordt ingezet op bosuitbreiding o.a. voor bossen met een sociale 
functie 


