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Opgaven: 
 
 
• Het gebied inhoudelijk en ruimtelijk ontwikkelen naar een aantrekkelijk en 
multifunctioneel landschappelijk park, waarbij het gebied open en groen moet 
worden gehouden en beter verbonden moet worden met zijn omgeving. 
 
• Een begraafplaats in het park worden aangelegd die openbaar toegankelijk 
moet worden. De begraafplaats moet een werkelijke verrijking zijn van het 
park en de omgeving, waarin deze voorbeeldstellend en vernieuwend is en 
waarin natuur, cultuur en architectuur met elkaar worden verweven 
 
• Het Lettenhofpark moet recreatief beter ontsloten worden, en de huidige 
functies zoals de voetbalvelden, visvijver etcetera moeten in het park worden 
geïntegreerd 
 
• Het stimuleren van ecologische waarde, natuurontwikkeling en  
Natuurbeleving is van belang. Net zoalsn duurzaamheid, zowel in aanleg, 
gebruik als onderhoud 



Opgaven: 
 
 
• Het gebied inhoudelijk en ruimtelijk ontwikkelen naar een aantrekkelijk en 
multifunctioneel landschappelijk park, waarbij het gebied open en groen moet 
worden gehouden en beter verbonden moet worden met zijn omgeving. 
 
• Een begraafplaats in het park worden aangelegd die openbaar toegankelijk 
moet worden. De begraafplaats moet een werkelijke verrijking zijn van het 
park en de omgeving, waarin deze voorbeeldstellend en vernieuwend is en 
waarin natuur, cultuur en architectuur met elkaar worden verweven 
 
• Het Lettenhofpark moet recreatief beter ontsloten worden, en de huidige 
functies zoals de voetbalvelden, visvijver etcetera moeten in het park worden 
geïntegreerd 
 
• Het stimuleren van ecologische waarde, natuurontwikkeling en  
Natuurbeleving is van belang. Net zoalsn duurzaamheid, zowel in aanleg, 
gebruik als onderhoud 



Opgaven: 
 
 
• Het gebied inhoudelijk en ruimtelijk ontwikkelen naar een aantrekkelijk en 
multifunctioneel landschappelijk park, waarbij het gebied open en groen moet 
worden gehouden en beter verbonden moet worden met zijn omgeving. 
 
• Een begraafplaats in het park worden aangelegd die openbaar toegankelijk 
moet worden. De begraafplaats moet een werkelijke verrijking zijn van het 
park en de omgeving, waarin deze voorbeeldstellend en vernieuwend is en 
waarin natuur, cultuur en architectuur met elkaar worden verweven 
 
• Het Lettenhofpark moet recreatief beter ontsloten worden, en de huidige 
functies zoals de voetbalvelden, visvijver etcetera moeten in het park worden 
geïntegreerd 
 
• Het stimuleren van ecologische waarde, natuurontwikkeling en  
Natuurbeleving is van belang. Net zoalsn duurzaamheid, zowel in aanleg, 
gebruik als onderhoud 



Opgaven: 
 
 
• Het gebied inhoudelijk en ruimtelijk ontwikkelen naar een aantrekkelijk en 
multifunctioneel landschappelijk park, waarbij het gebied open en groen moet 
worden gehouden en beter verbonden moet worden met zijn omgeving. 
 
• Een begraafplaats in het park worden aangelegd die openbaar toegankelijk 
moet worden. De begraafplaats moet een werkelijke verrijking zijn van het 
park en de omgeving, waarin deze voorbeeldstellend en vernieuwend is en 
waarin natuur, cultuur en architectuur met elkaar worden verweven 
 
• Het Lettenhofpark moet recreatief beter ontsloten worden, en de huidige 
functies zoals de voetbalvelden, visvijver etcetera moeten in het park worden 
geïntegreerd 
 
• Het stimuleren van ecologische waarde, natuurontwikkeling en  
Natuurbeleving is van belang. Net zoalsn duurzaamheid, zowel in aanleg, 
gebruik als onderhoud 



Opgaven: 
 
 
• Het gebied inhoudelijk en ruimtelijk ontwikkelen naar een aantrekkelijk en 
multifunctioneel landschappelijk park, waarbij het gebied open en groen moet 
worden gehouden en beter verbonden moet worden met zijn omgeving. 
 
• Een begraafplaats in het park worden aangelegd die openbaar toegankelijk 
moet worden. De begraafplaats moet een werkelijke verrijking zijn van het 
park en de omgeving, waarin deze voorbeeldstellend en vernieuwend is en 
waarin natuur, cultuur en architectuur met elkaar worden verweven 
 
• Het Lettenhofpark moet recreatief beter ontsloten worden, en de huidige 
functies zoals de voetbalvelden, visvijver etcetera moeten in het park worden 
geïntegreerd 
 
• Het stimuleren van ecologische waarde, natuurontwikkeling en  
Natuurbeleving is van belang. Net zoalsn duurzaamheid, zowel in aanleg, 
gebruik als onderhoud 



Verborgen opgaven: 
 
 
• Er is een opgave voor temporele waterberging in het gebied 
 
• Aansluiten Knokke op het jaagpad langs het kanaal 
 
• Wens tot een groeimodel: denk groot, begin klein 
 
• Downgraden van de N8 
 
• Opnemen van de mogelijke nieuwbouw in het landschap 
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Hoofdidee 



















Resultaat 

















Bouwstenen 





















































Groeimodel / evolutie 



1 jaar 



3 jaar 



5 jaar 



10 jaar 



20 jaar 



30 jaar 



50 jaar 



100 jaar 



Streefbeeld na 30 jaar 





uitwerking 

Poortkapel 













Uitwerking 

Bruggen over de beken 









Recreatief  netwerk 
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Beplantingsmodel 

door de seizoenen heen 











Ecologie 













Boerenzwaluw Kamsalamander Ringmus Hommel 

Libelle Roodborsttapuit Kneu Ruige dwergvleermuis 



Financieel model 





Kosten per onderdeel 

Begraaflint per 16 begraafplaatsen (50m1)  € 18.000,-/ 50m1 

Poortkapel    € 70.000,-/st 

Parkeerplaatsen bij Poortkapel   € 20.000,-/st 

Brug     € 35.000,-/st 

Voorzieningeneiland    € 15.000,-/st 



De totale investering voor plan 30 jaar incl. overige 

landschapselementen ca. € 4,8 miljoen 

 

 

Investering in het eerste jaar € 600.000,-  

(incl. 3 poortkapellen) 














































