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Landschapsbiografie Harlingen
Voor de gemeente Harlingen werken we aan een landschapsbiografie. Daarin wordt het
verhaal van het landschap vanaf de laatste ijstijden tot het heden verteld. Het erfgoed in de
binnenstad van Harlingen is bij velen bekend, maar de kennis over het omliggende
landschap ontbreekt vaak nog. Dat is jammer, want Harlingen ligt in een dynamisch en uniek
landschap

langs

de

Waddenzee

en

kent

een

bijzondere

geschiedenis.

Door

de

ontstaansgeschiedenis vanuit een interdisciplinaire invalshoek te bekijken, wordt duidelijk
waarom bepaalde dingen zijn zoals ze zijn. Het verhaal bestaat uit zeven tijdsperioden en
sluit daarmee goed aan bij de digitale landschapsbiografie van de Súdwesthoeke en de
‘Wordingsgeschiedenis van Fryslân’ van de Provincie Fryslân. Lees hier meer over de
werkzaamheden die Susanne Coppens in dit gebied uitvoert.

https://mailchi.mp/94262bbbf0f4/nieuwsbrief-cultuurland-advies-maart-2022?e=242345d660

1/4

25-03-2022 10:23

Nieuwsbrief Cultuurland Advies, maart 2022

Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland
Ontwikkelingsperspectief en uitvoeringsagenda
De gemeente Ooststellingwerf heeft in toenemende mate oog voor de dynamiek in het
buitengebied. Zo dwingen ontwikkelingen ten aanzien van klimaat, de landbouw en
bijvoorbeeld

leefbaarheid

tot

een

meer

integrale

visie

op

het

buitengebied.

Vele

gebiedspartijen, belangen, wensen en kansen dienen meer dan nu samen te komen tot een
ontwikkelingsperspectief met aansluitend een uitvoeringsagenda. Een van de ambities
betreft het behouden, benutten en versterken van het landschap en de (cultuur)historische
kwaliteiten binnen de gemeente.

De gemeente Ooststellingwerf heeft de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland gevraagd om
een ontwikkelingsperspectief en uitvoeringsagenda op te stellen. Als projectuitvoerder voor
deze coöperatie voeren wij als Cultuurland Advies deze opdracht uit in samenwerking met
Henk Vrijhof. Het doel is om zowel tussen partijen als op thema’s verbindingen te leggen die
de kwaliteit van het buitengebied doen versterken. De eerste ronde gesprekken vindt plaats
op themaniveau. Lees hier meer over de aanpak en de thema’s.

Cultuurhistorische landschapsbiografie en waardenkaart
Hoeksche Waard
De Hoeksche Waard is een bijzonder eiland in het zuidwesten van ons land. Samen met het
eiland Tiengemeten vormt het sinds 1 januari 2019 de gemeente Hoeksche Waard. Het
gebied kent een boeiende geschiedenis waarin het water altijd een belangrijke rol heeft
gespeeld. Om het verhaal van het landschap voor iedereen leesbaar te maken gaan we voor
de gemeente een cultuurhistorische landschapsbiografie en waardenkaart opstellen. Daarin
wordt de complexe levensloop van het landschap beschreven, waarbij de eeuwenlange
interactie tussen het natuurlijke landschap en het gebruik ervan door de mens centraal
staat. Lees hier verder over het project en vindt de contactgegevens van Erik van den Berg.
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Landschapsbiografie Landgoed Petrea
Cultuurland werkt aan de landschapsbiografie voor landgoed Petrea in opdracht van
Geldersch Landschap en Kasteelen. GLK beheert ruim 150 natuurgebieden, kastelen en
landgoederen

in

Gelderland.

De

komende

jaren

wil

GLK

voor

diverse

terreinen

cultuurhistorische inventarisaties en waarderingen uitvoeren. De natuurterreinen bevatten
naast ecologische waarden namelijk ook waardevolle cultuurhistorische en landschappelijke
elementen. Aan de hand van een landschapsbiografie kunnen de soms honderden- of
duizenden

jaren

oude

landschapsbiografie

elementen

biedt

in

een

handvatten

ruimere
en

context

inzichten

worden

geplaatst.

waar

beheer-

Een
en

beschermingsmaatregelen op afgestemd kunnen worden.
Lees hier meer over dit project.

Cultuurland Advies
Postbus 20

Bezoekadres:

8180 AA Heerde

Groteweg 54

Tel: 088 - 78 44 300

Wapenveld
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Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier.
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