
 

Bij MLG geloven we in succesvolle gebiedsontwikkeling vanuit de kracht van het gebied zelf. In het gebied 

liggen alle elementen om de gewenste ontwikkelingen te realiseren. Als je die elementen wilt gebruiken, is 

het zaak om de kracht van het gebied vrij te maken. Met een Gebiedsprofiel leggen we het verband tussen 

de ruimtelijke en fysieke structuren van een gebied enerzijds en de belangen en wensen van de gebruikers 

van dat gebied anderzijds. Met een Gebiedsprofiel kan een betere                                                       

inschatting van de haalbaarheid van projecten worden gemaakt en                                                    

kan makkelijker het best passende gebiedsproces ingezet worden.  

 

  

Het Gebiedsprofiel maakt belangen en kansen zichtbaar, helpt bij het 

maken van keuzes en geeft  het project een vliegende start!  

MLG – Gebiedsprofiel  



 De combinatie: Het Gebiedsprofiel 

De ruimtelijke en maatschappelijke analyses brengen we samen tot een                 

Gebiedsprofiel. Welke vorm (bv bottum-up) van gebiedsproces maakt het meeste 

kans? Hoe kun je de gebiedskennis van de mensen benutten en welke strategische 

keuzes moeten gemaakt worden? Welke combinaties van thema’s zijn kansrijk en 

hoe kan de uitvoeringsagenda eruitzien? 

De ruimtelijke analyse  

Vanuit de lagenbenadering brengen wij in beeld wat de belangrijke ruimtelijke       

structuren zijn. Denk aan de landschappelijke structuur van het gebied, hoe zit het  

watersysteem in elkaar. Hoe heeft het gebied zich ontwikkeld in de loop van de tijd, 

hoe is de wegenstructuur ontstaan. Welke belangrijke informatie ligt in de           

hoogteverdeling van het gebied? 

De maatschappelijke analyse 

Wij brengen in beeld wie de belangrijke belanghebbenden in het gebied zijn. Wat zijn 

hun beelden bij het gebied zoals het is en was, waar ligt hun belang? Wat vinden die 

partijen waardevol aan het gebied, wat willen ze behouden en wat zouden ze willen 

veranderen? Wat zijn kansrijke combinaties, samenwerkingspartners of financiers? 
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Het Gebiedsprofiel helpt om strategische keuzes te maken, eenvoudig in de geest 

van de omgevingswet te werken en het project meer “body” en positieve aandacht 

te geven. Het Gebiedsprofiel kan beknopt of uitgebreid maar bevat altijd een      

ruimtelijke en een maatschappelijke component. 


