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Landschapsbiografie Súdwesthoeke;

Fiona Carpentier - Het proces 



De basis: het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Provincie Fryslân

Mar en Klif bezoekerscentrum Nationaal Landschap

Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente De Fryske Marren 



De organisatie 

• De projectgroep (2 gemeenten en Mar en Klif)

• Het bureau : Cultuurland Advies met 

2e lezer van Kenniscentrum Landschap RUG 

• Het gebiedspanel: lokale en regionale gebiedskenner en 

provincie Fryslân



Opdrachtgever en doelgroepen

Door samenwerking verschillende doelgroepen:

• Inwoners, (toeristische) ondernemers, boeren, overige 

geïnteresseerden

• Overheden 

• Initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 



Masterclass landschapsbiografie

MOOI Noord Holland

3 december 2020

Landschapsbiografie Súdwesthoeke;

Dorien Haagsma – De opdracht



Waarom gekozen voor een Landschapsbiografie?

Welke keuzes hebben wij gemaakt? 



Meerdere partijen

• Provincie Fryslân 

• Bezoekerscentrum Mar en Klif 

• Gemeente De Fryske Marren 

• Gemeente Súdwest-Fryslân

• Gebiedspanel: lokale historici en 
deskundigen



Provincie Fryslân

• Provinciale subsidie beschikbaar 
voor twee Nationaal 
Landschappen 

• Stimulans voor het opstellen van 
landschapsbiografie



Bezoekerscentrum Mar & Klif

Bezoekerscentrum voor het 
Nationaal Landschap Zuidwest-
Fryslân

Voorlichting en educatie

“Wat zie ik als ik uit mijn raam kijk?”

“Hoe is het landschap tot stand gekomen?”



Gemeente De Fryske Marren

• Gemeentelijke Omgevingsvisie 

• Landschapsontwikkelingsplan



Gemeente Súdwest-Fryslân

Actualisatie Bestemmingsplan 
Buitengebied (westelijk deel) 

• Uitgangspuntennotitie voor het 

bestemmingsplan (2012): “… rekening 

houden met de aanwezige cultuurhistorische 
waarden. De in het plangebied voorkomende 
behoudenswaardige cultuurhistorische waarden 
worden beschermd door een dubbelbestemming 
of aanduiding waar specifieke regels voor 
gelden.”



Gemeente Súdwest-Fryslân

Bestemmingsplan Buitengebied, 
onderzoeken aspect Cultuurhistorie: 

• Cultuurland (M. Horst) Gemeente 
Súdwest-Fryslân. Historisch-geografische 
inventarisatie en waardering van het 
buitengebied, Wapenveld 2014.

• Steunpunt monumentenzorg, 
Inventarisatie en waardering 
karakteristieke bouwwerken, Leeuwarden 
2014. 



Gemeente Súdwest-Fryslân

Historisch geografische inventarisatie en waardering van het buitengebied (2014) 



Gemeente Súdwest-Fryslân

• Bestemmingsplan Buitengebied 
gemeente Súdwest-Fryslân 2018 
(westelijk deel)

• Cultuurhistorische waarden 
opgenomen zoals: 
– Historische dijklichamen

– Meeroevers

– Karakteristieke bouwwerken 

– Molenbiotopen 

– Verkavelingspatronen



Gemeente Súdwest-Fryslân

Historisch geografische inventarisatie en 
waardering van het buitengebied (2014) 

- Prachtig onderzoek

- maar ‘verdween’ als een bijlage bij 
het bestemmingsplan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Gemeente Súdwest-Fryslân

Bestemmingsplan Buitengebied 
oostelijk deel (in voorbereiding)

• opnieuw onderzoek naar aspect 
cultuurhistorie, maar dan voor 
het ontbrekende deel van het 
gemeentelijk grondgebied



Relatie met omgevingsvisie

• Een gebieds- of landschapsbiografie 
kan een onderlegger vormen voor 
een omgevingsvisie en/of -plan voor 
het bepalen van de waarden van het 
gebied

• Er kan vorm gegeven worden aan de 
participatie in het kader van de 
omgevingsvisie- en/of plannen door 
een biografie op te stellen in 
samenspraak met de bevolking.



Gebiedsagenda Zuidwest Fryslân

Bestuurlijke samenwerking: 

• Provincie Fryslân

• Wetterskip Fryslân

• Gemeente De Fryske Marren

• Gemeente Súdwest-Fryslân 



Ambtelijke werkgroep

Gezamenlijke opdrachtformulering: 

• Welk product is er nodig? 
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Ambtelijke werkgroep

Gezamenlijke opdrachtformulering: 

• Welk product is er nodig? 

• Wat is het plangebied?

• Welke wensen zijn er? 

• Wat ontbreekt er nu nog? 



Reeds bestaande inventarisaties

Gezamenlijke opdrachtformulering: 

• Welk product is er nodig? 

• Wat is het plangebied?

• Welke wensen zijn er? 

• Wat ontbreekt er nu nog? Want 
er lag ook al veel: 

Provinciaal: Grutsk op ‘e Romte



Reeds bestaande inventarisaties

Gezamenlijke opdrachtformulering: 

• Welk product is er nodig? 
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Provinciaal: Cultuurhistorische kaart



Reeds bestaande inventarisaties

Gezamenlijke opdrachtformulering: 

• Welk product is er nodig? 

• Wat is het plangebied?

• Welke wensen zijn er? 

• Wat ontbreekt er nu nog? Want 
er lag ook al veel: 

Provinciaal: Landschapstypekaart



Reeds bestaande inventarisaties

Gezamenlijke opdrachtformulering: 

• Welk product is er nodig? 

• Wat is het plangebied?

• Welke wensen zijn er? 

• Wat ontbreekt er nu nog? Want 
er lag ook al veel: 

Regionaal: diverse publicaties waaronder 
Kansenkaart Nationaal Landschap



Ontbrekende elementen

Conclusie: 

• Veel op provinciaal niveau, maar vertaling naar 
gemeentelijk (detail)niveau ontbreekt nog

• Diverse bronnen op verschillende vindplaatsen, 
die niet altijd makkelijk vindbaar en 
raadpleegbaar zijn voor een groot publiek

• Aantal elementen nog niet geïnventariseerd zoals 
groenstructuren en verdwenen kerkhoven 

• Wel inventarisaties, maar geen actuele 
gegevens of deze waarden nog bestaan

• Wel inventarisaties, maar geen waardering

• Wel globale aanduiding, maar geen exacte 
locaties



Ambtelijke werkgroep

Gezamenlijke opdrachtformulering: 

• Welk product is er nodig? 

• Wat is het plangebied?

• Welke wensen zijn er? 

• Wat ontbreekt er nu nog? 

• Wat zou het eindresultaat 
moeten zijn? 



Opdrachtomschrijving

“De opdracht behelst het maken van 
een landschapsbiografie 
Súdwesthoeke voor het buitengebied 
van de beide gemeenten.” 

“Proces: de landschapsbiografie 
bestaat uit een inventarisatie- en 
waarderingsfase en de vertaling naar 
een publieksvriendelijke versie. ”



Doel

“Het doel van het project is om de 
landschappelijke en cultuurhistorische 
kenmerken inzichtelijk te maken, zodat: 

• dit de basis kan zijn voor ruimtelijk beleid 

• en voor het "beter vertellen" van de 
historie van dit gebied.

• Het wordt de basis voor de nieuwe 
Omgevingsplannen 

• en de basis voor een nog op te stellen 
Landschapsontwikkelingsplan. ”



Vorm

De vorm waarop de 
landschapsbiografie Súdwesthoeke
gegoten moet worden is:

- een analoog en digitaal rapport

- een publieksvriendelijke website 
waarop al het kaartmateriaal en 
informatie raadpleegbaar is 

- en een digitale lagenkaart waarbij 
ieder thema in een aparte 
kaartlaag opgenomen is.



Uitvraag offertes

• Begripsbepaling 

• Plangebied

• Tijdgrens 

• Omschrijving eindproducten

• Lijst met te inventariseren en 
waarderen elementen

• Overzicht reeds bestaande 
inventarisaties en publicaties

• Informatie over het proces



Masterclass landschapsbiografie

MOOI Noord Holland

3 december 2020

Landschapsbiografie Súdwesthoeke;
Tom Plattel – Een tocht door de Súdwesthoeke 



Landschapsbiografie

Gis Kaarten



De Súdwesthoeke







GBKN >>BGT



Waardering
• Ensemblewaarde: Aanwezigheid van de landschappelijke 

omgeving waarin of waarmee de cultuurhistorische structuren en 
elementen tot stand zijn gekomen en/of aanwezigheid van een 
ontginningsstructuur.

• Kenmerkendheid: Mate waarin het elementen of gebied 
kenmerkend (c.q. herkenbaar) is of was voor zijn elementtype of 
omgeving. 

• Gaafheid: Mate van intactheid van het element, gebied en/of 
verkaveling ten opzichte van de beginsituatie.

• Zeldzaamheid: Mate van voorkomen van een het element of 
gebied in Fryslân 

Score en wegingsfactor 

0 punten (laag)
1 punt (gemiddeld)
2 punten (hoog)
3 punten (zeer hoog)

Waarderingsklasse 
Laag                  0 -3
Gemiddeld      4 -7
Hoog                 8 -10
Zeer hoog        11 -12



Naar de website

Landschapsbiografie Súdwesthoeke

https://fryslan.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=0fd7787bdd9349b8840e3f9da5981d95
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Het Vervolg; 

Landschap als verbindende schakel

Publiek en ondernemers: 

- verhalen en aanvullingen in prikkertjeskaart

- toerisme en recreatie; routes en informatie 

- educatie

Beleid:

- Koppeling gemeentelijke GIS systemen

- Omgevingsvisie en omgevingsplan

- Inspiratiebeelden 



De omgevingsvisie

Interactief voortraject 

• Wat is van waarde ? En waar is actie nodig ? 



WAT IS INGEBRACHT ? waarden

LANDSCHAPPELIJK

▪ Waterrijkdom

▪ Landschappelijke diversiteit

▪ Toegankelijke natuur

MILIEU

▪ Rust, stilte, donkerte

▪ Schoonheid

▪ Veiligheid

RECREATIEF

▪ Aantrekkingskracht 

BEREIKBAAR

▪ Goede wegverbindingen 

KERNEN

▪ Aantrekkelijke kernen met voorzieningen

▪ Parels van dorpen sociaal, groen en dorps

BASIS 

VOOR 

BELEID



Van analoog naar digitaal 



Landschappelijk eenheden

interactieve kaart  





Waarden en proceswijzer 

• Iedere ontwikkeling is een kans de identiteit 
van een gebied te versterken. 

• Landschapsbiografie geeft ( een deel van) de 
identiteit weer 



Keuzen 

Inspiratiebron of regels ? 

Gebiedsafhankelijk ? 

De sturingsfilosofie die de raad kiest is bepalend 

Ook voor doorvertaling naar het omgevingsplan



• Mooie foto om af te sluiten 


