
woensdag, 22 maart 2017

3 december 2020

Masterclass Gebiedsbiografie in de omgevingsvisie



Programma

Gebiedsbiografie in de omgevingsvisie

• Wat en waarom een gebiedsbiografie – Lisa Timmerman

Toepassing in De Fryske Marren

• Aanleiding tot een biografie – Fiona Carpentier 

• Van opdracht tot eindresultaat – Dorien Haagsma

• Een tocht door de landschapsbiografie – Tom Plattel

• Van verhalen naar beleid – Fiona Carpentier 

14.45 uur Afronding
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Introductie

Lisa Timmerman, landschapshistoricus

• Beleidscoördinator landschap en cultuurhistorie

• Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland
Programmaleider Cultuurlandschap

l.timmerman@mooinoord-holland.nl

0627901080
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Cultureel erfgoed in de omgevingsvisie?

Cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving is

1. Monumenten (gebouwd en aangelegd (groen) cultureel erfgoed)

2. Archeologische monumenten

3. Stads- en dorpsgezichten

4. Cultuurlandschappen

5. Ander cultureel erfgoed (art. 1.1 Erfgoedwet, roerend of 
immaterieel cultureel erfgoed)

Cultuurlandschappen? Welke landschappen verdienen 
bescherming? Hoe aantasting van het karakter van het beschermde 
landschap voorkomen?
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De ontwikkeling van de gebiedsbiografie als beleidsondersteuning
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Waarom een gebiedsbiografie?

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

• Gedegen kennis en bewustwording van de kwaliteiten van 
de eigen leefomgeving bij bestuurders, ambtenaren en 
burgers

• Erfgoed/cultuurhistorie vormt een logische basis om op 
voort te bouwen

• Kaartmateriaal (met erfgoed) wordt belangrijker bij het 
maken van beleid → DSO
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Landschaps- of 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
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Integraal (holistische benadering)

Vertellen van het samenhangende verhaal 
aarde – mens – natuur

Samenhang wordt zichtbaar tussen aardkundige, 
cultuurhistorische en natuurwaarden 
… en moderne ontwikkelingen

archeologie

historische 

geografie 

stedenbouw en 

architectuur-

geschiedenis
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Participatie: wetenschappelijk verantwoord, maar 
tegelijkertijd ook (stevig) geworteld in lokale kennis

1. Kennis van deskundigen (expert knowledge)

2. Kennis van bestuurders en ambtenaren

3. Kennis van streekbewoners en vrijwilligers (local knowledge), 
voorbeelden:

• Werkgroep met streekkenners ondersteunt de onderzoeker(s)

• Samenwerking met historische/erfgoed verenigingen

• Interviews

• Bewonersavonden om kennis te delen en op te halen
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Toegankelijk

Veel aandacht voor het op aansprekende en begrijpelijke wijze 
vertellen van het verhaal van een gebied, 
zowel in woord als beeld
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Lange lijnen in de tijd: verbinding van verleden, heden en 
toekomst (trendlijnen)

• De generaties voor ons lieten het rijk geschakeerde en 
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
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Voor wie relevant?

1. Beleidsmakers, vergunningverleners en adviseurs
input voor (nieuw integraal) omgevingsbeleid

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

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

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

5. Bewoners
kennis van eigen leefomgeving

6. Kinderen / jongeren
basis voor omgevingsonderwijs scholen, integratie van aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie

7. Bezoekers
kennisbron voor cultuurtoerisme

12



Nut van de gebiedsbiografie

• Geeft inzicht in de ontwikkeling van een gebied door de 
eeuwen heen 

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

• Versterkt het begrip dat de omgeving dynamisch is en dus 
altijd verandert 

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

• Kan richtinggevende randvoorwaarden bevatten voor 
toekomstige ingrepen in een gebied

• Kan in combinatie met een ontwerpteam uitgewerkt 
worden tot ontwikkelprincipes

• Levert inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen in een 
gebied 

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

• Vormt een goede bouwsteen voor de omgevingsvisie  
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Mogelijke opbouw en verschijningsvormen

• Feitelijk ontwikkelgeschiedenis chronologisch/thematisch

• Narratief (thematische verhalen)

• Digitale gebiedsatlas (kaarten met elementen, structuren, 
patronen, kernkwaliteiten)

• Rijk geïllustreerd publieksboek

• Beleidsrapport

• Website

• Educatieve producten voor scholen

• Toeristische gids
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Vorm is afhankelijk van doel en gebruik

Het product is sterk afhankelijk van het doel, maar ook van de 
sturingsfilosofie en de vorm van normeren (open of gesloten)

Bijvoorbeeld

• Bij gesloten normen (deze sloot mag niet gedempt worden) 
is een inventarisatie met een hoog detailniveau benodigd

• Bij open normen (activiteiten zijn alleen toegestaan mits ze 
de kernkwaliteiten versterken of ongemoeid laten) is het 
belangrijk om de kernkwaliteiten gedegen te beschrijven 
zodat daar in een kwaliteitsgesprek geen discussie over 
bestaat
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De Fryske Marren
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Verder lezen

• Landschapsbiografie Súdwesthoeke
https://fryslan.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?ap
pid=0fd7787bdd9349b8840e3f9da5981d95

• Omgevingswet, -visie en –verordening Provincie Noord-Holland
https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omg
evingswet

• Handreiking begrippenkader cultureel erfgoed onder de 
Omgevingswet, RCE april 2020

• Landschap en participatie in de gemeentelijke omgevingsvisie. 
Met een landschapsbiografie op zoek naar kernkwaliteiten en 
ontwikkelprincipes, RCE mei 2019

• De landschapsbiografie in de gemeentelijke omgevingsvisie, RCE 
juni 2018
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Vragen, opmerkingen of toevoegingen?

Lisa Timmerman

l.timmerman@mooinoord-holland.nl

0627901080
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