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De aankomende verbouwing van het landelijk gebied

• Grote transities in het landelijk gebied o.a.:

– transitie in de landbouw

– klimaatadaptatie 

– energietransitie

– omgang met bodemdaling

• De is kans reëel dat de landschappelijke diversiteit in 
Nederland en Noord-Holland geleidelijk aan gaat vervagen 

• Gedegen kennis en bewustwording van de kwaliteiten van de 
eigen leefomgeving bij beleidmakers en burgers is cruciaal

• Belangrijk dat gemeenten een goed beeld hebben van hun 
eigen identiteit en ruimtelijke kernkwaliteiten



Een omgevingsvisie bevat in ieder geval:

“Een beschrijving van de hoofdlijnen van de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving.”



De gebiedsbiografie is een goede manier om de 
kernwaarden en identiteit van de gemeente te bepalen 
ter voorbereiding op de omgevingsvisie (RCE)



De ontwikkeling van de gebiedsbiografie als 
beleidsondersteuning neemt een steeds hogere 
vlucht in de vorm van landschapsbiografieën, 
atlassen of narratieven



Wat is een gebiedsbiografie ?

Een gebiedsbiografie is een integraal, wetenschappelijk 
verantwoord, toegankelijk geschreven en rijk 

geïllustreerd verhaal over de opbouw, 
ontstaansgeschiedenis, kernkwaliteiten en eventueel 

toekomstmogelijkheden van een gebied



Integraal (holistische benadering)
Vertellen van het samenhangende verhaal van 
aarde, mens en natuur

Samenhang laten zien tussen aardkundige, 
cultuurhistorische en natuurwaarden
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Integraal: wetenschappelijk verantwoord, maar 
tegelijkertijd ook stevig geworteld in lokale kennis

1. Kennis van deskundigen (expert knowledge)

2. Kennis van streekbewoners en vrijwilligers (local knowledge)
• Werkgroep met streekkenners ondersteunt de onderzoeker(s)
• Samenwerking met historische verenigingen
• Interviews
• Bewonersavonden om kennis te delen en op 

te halen



Toegankelijk

Veel aandacht voor het op aansprekende en begrijpelijke 
wijze vertellen van het verhaal van een gebied, zowel in 
woord als beeld



Lange lijnen in de tijd: verbinding van verleden, 
heden en toekomst (trendlijnen)

• De generaties voor ons lieten het rijk geschakeerde 
en rijk gelaagde landschap na dat we nu hebben

• Wij leveren in deze tijd een enorme bijdrage aan dit 
verhaal 

• Daarmee bepalen wij ook welke aarde, welk erfgoed 
en welke natuur wij aan de generaties na ons willen 
nalaten



Welke objecten en schaalniveaus zijn mogelijk 
bij de gebiedsbiografie?
• Natuurterrein (Ballooërveld; Strubben-Kniphorstbosch)

• Landgoed / landgoederenzone (Beetsterzwaag)

• Dorpsgebieden (Wapenveld; Gortel-Nierssen)

• Plangebied (Herinrichtingsgebied Koningsdiep; Mieden) 

• Rivier (Overijsselse Vecht; Dinkel i.v.)

• Nationaal Park (Drentsche Aa; Waddenzee; Biesbosch)

• Recreatiegebied / toeristisch gebied (Greidhoeke)

• Stedelijke zone (Brettenzone)

• Gemeente (Stichtse Vecht; Smallingerland; Haarlem)

• Regio (Land van Winterswijk; Westerwolde; Amstelland; MRA)



Bronnen 
gebiedsbiografie

Archieven Historische kaarten
Archeologische 

gegevens

Oude foto’s

Bodemopbouw Interviews en verhalen

Stuifmeel / 
veenresten

Veldwerk

Landbouwgeschiedenis / 
Maritieme geschiedenis

Veldnamen
Flora en fauna

Schilderijen



Nut van de gebiedsbiografie

• Geeft inzicht in de ontwikkeling van het landschap door de 
eeuwen heen 

• Benoemt de kenmerken en karakteristieken van deelgebieden of 
thema’s

• Versterkt het begrip dat landschap dynamisch is en dus altijd 
verandert 

• Versterkt het begrip van de onderlinge verbondenheid tussen 
sectoren en stimuleert daardoor integraal denken 



Nut van de gebiedsbiografie

• Vormt een neutraal en feitelijk startpunt bij participatie voor de 
omgevingsvisie 

• Levert inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen in een gebied 

• Kan richtinggevende randvoorwaarden bevatten voor 
toekomstige ingrepen in het landschap

• Vormt een goede bouwsteen voor de omgevingsvisie 



Voor wie is een gebiedsbiografie bedoeld?
1. Bewoners: kennis van je eigen leefomgeving; trots zijn op je 

eigen streek; je ervoor gaan inzetten
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1. Bewoners: kennis van eigen leefomgeving

2. Kinderen / jongeren: omgevingsonderwijs scholen, integratie 
van aardrijkskunde, geschiedenis en biologie

3. Bezoekers: kennisbron voor cultuurtoerisme

4. Ondernemers: duurzaam ondernemen, regio branding, biobased
economy, natuurinclusieve landbouw

5. Beleidsmakers: input voor nieuw integraal omgevingsbeleid

6. Beheerders: gebiedseigen patroon- en proceskennis als input 
voor natuur- en landschapsbeheer

7. Ontwerpers: het verhaal van de plek als vertrekpunt en ter 
inspiratie



Uit welke producten kan een 
gebiedsbiografie bestaan?

Voorbeelden:

• Rijk geïllustreerd publieksboek

• Beleidsrapport

• Website (onderverdeling in kernverhalen van 250-400 woorden)

• Digitale landschapsatlas (GIS-atlas elementen, structuren, 
patronen, kernkwaliteiten)

• Toeristische gids

• Educatieve producten voor scholenwerk
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