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Opgave: 
Hoe kun je via publieksparticipatie landschapswaarden van het buitengebied van de gemeente bepalen, zodat deze  ingezet 
kunnen worden als ontwikkelprincipes voor de Omgevingsvisie?

Aanpak
Natuurlijke Zaken gebruikt het instrument Landschapsbiografie om ontwikkelingen in beeld te brengen. In een 
participatieproces benoemen we waardevolle elementen in het landschap. Kennis van de geschiedenis helpt om doorgaande 
lijnen naar toekomst te bepalen en in te zetten bij ontwerp en visievorming. Door samen de waarden van het landschap te 
benoemen ontstaat er gezamenlijke begrip en draagvlak voor de keuzes.

Gehele gemeente Heiloo
Edwin Raap

Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed

2018
Landschap en erfgoed

G e w a a r d e e r d  L a n d s c h a p
 

H e i l o o

https://www.landschapnoordholland.nl/zakelijk


www.natuurlijkezaken.nl

Resultaat:
Zoals bekend wordt in 2021 de Omgevingswet van kracht. Daarvoor stellen gemeenten de komende jaren Omgevingsvisie 
op. Een belangrijke vereiste daarin is participatie van bewoners en andere betrokkenen bij de totstandkoming. Veel 
gemeenten worstelen hiermee, ook omdat niet omschreven staat hoe dit moet worden uitgevoerd. De omgevingsvisie 
omvat alle ruimtelijke aspecten van een gemeente, waaronder landschap. Een integrale kijk op cultureel erfgoed biedt 
kansen om in de omgevingsvisie de identiteit van een gebied te duiden en te verbinden met ambities voor de toekomst. In 
samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deed Natuurlijke Zaken gedaan als onderdeel van het project 
‘Gewaardeerd Landschap’. De pilot was erop gericht een methodiek te ontwikkelen die de landschappelijke kwaliteiten 
achterhaalt. Samen met bewoners is een zogenaamde landschapsbiografie opgesteld. Op basis daarvan zijn met bewoners 
landschapskwaliteiten benoemd, welke zijn geconfronteerd met de ruimtelijke opgaven van de gemeente. Hieruit zijn 
een aantal ‘ontwerpprincipes’ benoemd, waardoor uiteindelijk bestaande landschapswaarden (mede) input geven aan de 
uitwerking van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.

In Heiloo gebruikten we een participatiemethode waarmee de landschapsbiografie is opgesteld. Onderdeel daarvan 
is de hierboven afgebeelde landschapsmatrix. In drie bewonersbijeenkomsten die Natuurlijke Zaken met de gemeente 
organiseerde, waaronder een fietstocht, kregen we goed en snel inzicht wat bewoners in hun landschap zo waarderen. 
Het slotdocument is aan de verantwoordelijk wethouder aangeboden en zal bij de verdere totstandkoming van de 
Omgevingsvisie gebruikt worden. 

Natuurlijke Zaken was landelijk projectleider van het project, met verder pilots in Leudal, Wierden en De Wolden. De pilot 
was geslaagd. Het leverde een landschapsbiografie op en handvatten (ontwerpprincipes) voor de toekomstige omgang met 
landschapskwaliteiten. De handvatten zijn gekoppeld aan de ruimtelijke opgaven van de gemeente. Denk dan aan energie, 
water en infrastructuur.

Landschapsmatrix van Heiloo.
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