Cultuurhistorische verkenning
In een Cultuurhistorische verkenning worden de
cultuurhistorische kenmerken van een gebied
benoemd en gewaardeerd. Een Cultuurhistorische
verkenning is een instrument om cultuurhistorisch
erfgoed integraal mee te nemen in gebiedsontwikkelingen. Het is een middel om een brug te slaan tussen
de historie en de toekomst, tussen de cultuurhistorische waarden en de opgave tot herbestemming of
vernieuwing.
Cultuurhistorische verkenningen voor gebieden
bestaan meestal uit de ontwikkelingsgeschiedenis,

een analyse van het oorspronkelijke en huidige ruimtelijke
karakter, een waardering en aanbevelingen. Vaak gaan de
verkenningen vergezeld van een waardenkaart, waarop is
aangegeven wat de waarde van de verschillende structuren,
gebouwen en andere objecten is. Dit wordt veelal gedaan
voordat er concrete plannen of ontwerpen voor de locatie
zijn, zodat cultuurhistorische kwaliteiten ingepast kunnen
worden in de planvorming. Op deze manier blijven cultuurhistorische kwaliteiten behouden en draagt het cultuurhistorisch erfgoed bij aan de identiteit van een wijk of dorp.

Voorbeeld van een waarderingskaart bij een cultuurhistorische verkenning

Tips:
• Bedenk vooraf waar het
onderzoek toe dient; wat wil
je ermee bereiken?
• Bedenk welke status de
cultuurhistorische
verkenning krijgt; worden
bijvoorbeeld de
uitkomsten geborgd in het
bestemmingsplan?
• Laat een
cultuurhistorische
verkenning vroegtijdig
uitvoeren, zodat de
resultaten meegewogen
kunnen worden in de
planvorming.
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Monumentenhuis Brabant b.v. is
de werkmaatschappij van
Stichting Behoud Monumenten
Brabant; dit is een ideële stichting die zich ten doel stelt de
kwaliteit van de integrale
monumentenzorg in de provincie
Noord-Brabant te bevorderen.

Waardestellend
onderzoek
Het Monumentenhuis
Brabant biedt u een breed
scala van producten aan op
het gebied van waardestellend onderzoek. Deze folder
geeft u een overzicht van
onze mogelijkheden. Het
Monumentenhuis heeft
voor een groot aantal
gemeenten waardestellende onderzoeken
uitgevoerd.
De onderzoeken worden
opgesteld door deskundige
medewerkers op het gebied
van architectuurhistorie,
bouwhistorie en culturele
planologie.

Quickscan monumentwaarden
Om een goed beeld te krijgen van de aanwezige cultuurhistorisch waardevolle objecten binnen een gemeente adviseren wij om een quickscan uit te
voeren. Een quickscan omvat een globale beoordeling van objecten aan de
hand van plussen en minnen. Bij de beoordeling worden de architectuurhistorische waarde, de ruimtelijke en landschappelijke waarde, de algemene cultuurhistorische waarde en de gaafheid van het object in ogenschouw genomen.
Een quickscan heeft alleen betrekking op zaken die vanaf de openbare weg
waarneembaar zijn. De bevindingen worden door het Monumentenhuis in
rapportvorm aangeleverd, waarin van elk object een korte beschrijving en
twee foto’s worden opgenomen. De waardering in plussen en minnen
wordt in een totaaloverzicht opgenomen en bij het rapport gevoegd.

A.h. = architectuurhistorisch; R.s. = ruimtelijke samenhang/ landschappelijke waarde; C.h. = cultuurhistorische waarde

