
Aan de slag met landschap en 
participatie in de gemeentelijke 

omgevingsvisie!

Gemeenten zijn de komende jaren bezig met het maken van een omgevings
visie. Landschap speelt daarin een belangrijke rol. Met een landschapsbiografie 
en de integratie van landschap in het visievormingstraject kan het thema land-
schap een duidelijke plek krijgen in de omgevingsvisie. Deze aanpak levert inzicht 
in de kenmerken van het landschap, op basis waarvan een visie kan worden 
gevormd, inclusief strategieën voor behoud én ontwikkeling van het landschap. 
Inwoners en andere belanghebbenden spelen een belangrijke rol in het geheel, 
door gebiedskennis in te brengen en/of betrokken te zijn bij de visievorming. 

Een concrete invulling van de participatieopgave dus! 
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Moet worden: Infoblad landschap en omgevingsvisie



I N F O B L A D  LANDSCHAP EN OMGEV INGSV IS IE

STAPPENPLAN LANDSCHAP IN DE GEMEENTELIJKE OMGEVINGSVISIE

In onderstaande figuur ziet u een onderzoeksfase waarin de landschapsbiografie centraal staat. Dit is een beschrijving  

in woord en beeld van de ontwikkelingen van het landschap door de eeuwen heen, waardoor de karakteristieken  

van het gebied naar voren komen. In de volgende fase vindt de visievorming plaats, waarin landschap een plek krijgt  

in samenhang met andere thema's zoals water, natuur en infrastructuur. Landschappelijke kernkwaliteiten en  

ontwikkelprincipes staan in deze fase centraal.



Een landschapsbiografie maken met  
de streek leidt tot:

→ een combinatie van wetenschappelijke- en lokale 

gebiedskennis

→ meer begrip voor het gegeven dat het land-

schap dynamisch is, dus steeds verandert

→ een neutraal startpunt voor participatieve 

visievorming op het landschap

→ kennis én inspiratie voor maken kernkwaliteiten, 

ontwikkelrichtingen en ontwikkelprincipes voor 

de (gemeentelijke) omgevingsvisie

→ een stimulans voor integraal denken.

Hoe zit het met participatie? 

→ inwoners brengen lokale gebiedskennis in  

bij het maken van een landschapsbiografie

→ inwoners en andere belanghebbenden zijn 

nauw betrokken bij het maken van een visie  

op landschap, in samenhang met de 

andere thema’s zoals woningbouw, 

natuur en infrastructuur.

Wat levert visievorming (op basis van een 
landschapsbiografie) op?

→ inzicht in de landschappelijke kern kwaliteiten

→ enkele concrete ontwikkelrichtingen en  

ontwikkelprincipes

→ strategieën voor instandhouden, inpassen van 

ontwikkelingen en transformatie van landschap 

in samenhang met andere beleidsthema’s

→ invulling van de landschapsparagraaf in de 

gemeentelijke omgevingsvisie.

“JE MOET WETEN WAAR JE NAARTOE 
WILT ALS GEMEENTE. DAT IS BETER  

DAN STRAKKE REGELS ZONDER 
 SPEELRUIMTE. HET IS DAN BELANGRIJK 
OM KERNKWALITEITEN ALS KWALITEITS

INDICATOREN TE HEBBEN. ZO WERKT  
DE OMGEVINGSVISIE.”

– Hans Peter Reinders, gemeente Leusden.

Dit infoblad is tot stand gekomen dankzij het project ‘Gewaardeerd Landschap’, gefinancierd 
door het programma Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Tekst Mirjam Koedoot (Bureau Mirjam Koedoot), Wanne Roetemeijer (Bureau Roetemeijer), 
Edwin Raap (Natuurlijke Zaken, onderdeel van Landschap Noord-Holland) en Derk Jan 
Stobbelaar (Hogeschool Van Hall Larenstein).

 
Meer weten? 

Lees de uitgebreide handreiking 
Landschap en participatie in de 
gemeentelijke omgevingsvisie  

van de Rijksdienst voor het  
Cultureel Erfgoed  

www.cultureelerfgoed.nl
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