
Aan de slag
U kunt uw zoektocht beginnen door de QR-code te scannen met uw 
tablet of smartphone of ga naar www.landschapsbiosudwesthoeke.nl
Vervolgens kunt u aan de hand van de volgende stappen de 
interactieve landschapsbiografi e verkennen. 

Stap 1
Ga naar de handleiding (eerste tab bovenin) om de werking van de interactieve 
landschapsbiografi e te begrijpen.

Stap 2
In de andere tabs vind u het voorwoord, inleiding en de thema’s 0-6

Tabbladen: thema’s 0-6



Tabblad: In de buurt

Stap 1: Aan de rechterzijde opent zich 
een scherm waarin wordt uitgelegd 
hoe u de gegevens van de inventa-
risatie kunt raadplegen (icoon  i ). 
Hierin wordt uitgelegd waar u alle 
informatie kunt vinden. 

Stap 2: Kies de gewenste basiskaart uit 
de basiskaartgalerij (icoon 4 blokjes).

Stap 3: Vink in de lijst met bouwwer-
ken (icoon B), cultuurlandschap (C) of 
infrastructuur (I) de elementen of 
objecten aan die u wilt raadplegen. 

Stap 4: Op de kaart verschijnen de elementen. U kunt zelf in- of uitzoomen op 
de kaart. Via de zoekbalk (icoon) kunt u ook uw woonplaats opzoeken. 

Stap 5: Door op de elementen te klikken verkrijgt u achtergrondinformatie. 

Stap 6: Vanwege de mate van detail worden sommige elementen (sloten) pas 
aanklikbaar wanneer u bent ingezoomd op een specifi ek gebied.

In de buurt

De interactieve landschapsbiografi e Súdwesthoeke beschrijft 
de levensloop van een steeds veranderend cultuurlandschap 
binnen de gemeenten De Fryske Marren & Súdwest-Fryslân. 

Het verhaal van het landschap wordt verteld aan de hand van 
een zevental thema’s. Binnen deze thema’s kan de bezoeker zelf 
op zoek naar bijzonderheden over het landschap in zijn of haar 
omgeving. In deze zoektocht krijgt de gebruiker video’s, afbeel-
dingen en interactieve kaartbeelden te zien. 

Wilt u zelf op onderzoek uit? Scan de QR-code 
met uw tablet of smartphone of ga naar 
www.landschapsbiosudwesthoeke.nl

Landschapsbiografi e 
Súdwesthoeke

De landschapsbiografi e is gemaakt door Cultuurland Advies in opdracht 
van: Mar & Klif, De Fryske Marren en Gemeente Súdwest-Fryslân


