CULTUURHISTORIE EN STARING ADVIES

Staring Advies kan naast ecologisch advies, tevens cultuurhistorisch
onderzoek leveren. In grote lijnen houdt Staring Advies zich bezig met het
achterhalen van de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van het
landschap, met in het bijzonder de ‘groene’ landschapselementen. Er
wordt gewerkt vanuit een interdisciplinaire aanpak, waarbij de de
verbanden tussen de historische bronnen (archieven, veldnamen,
kaartmateriaal) en de landschappelijke bronnen (bodemarchief, vegetatie,
reliëf) centraal staan. Door deze interdisciplinaire aanpak kan er
betrouwbare, wetenschappelijke informatie geleverd worden, dat kan
worden ingezet bij de verdere ontwikkeling van het gebied.
Binnen het cultuurhistorisch onderzoek is een breed scala aan diensten
mogelijk, waarbij de diepgang van het onderzoek in overleg kan worden
afgestemd.
De volgende werkzaamheden kan Staring Advies voor u uitvoeren:
• Uitvoeren van een quickscan cultuurhistorie;
• Opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart;
• Uitvoeren van een historisch-geografisch of historisch-ecologisch
onderzoek;
• Geven van ecologische adviezen geven over hoe om te gaan met
cultuurhistorische waarden in natuurterreinen.

Voor meer informatie over cultuurhistorisch onderzoek kunt u contact opnemen
met:
Leontien Witjes
T 0314-641910
E leontienwitjes@staringadvies.nl
Erik van den Berg
T 0314-641910
E erikvandenberg@staringadvies.nl

CULTUURHISTORIE EN STARING ADVIES

Staring Advies voert ook cultuurhistorische quickscans uit, waarmee
relatief snel een eerste inschatting gemaakt kan worden van de
aanwezige cultuurhistorische waarden binnen een gebied. In hoofdlijnen
omvat de quickscan een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van
het gebied. Tevens worden de historische en huidige landschappelijke en
antropogene structuren met elkaar vergeleken, om zo de aanwezige
cultuurhistorische objecten te achterhalen. Per object wordt een
schematische waardenstelling opgesteld, waarin de hoogte van de
aanwezige cultuurhistorische waarden en de uiteindelijke ‘score’ in één
oogopslag inzichtelijk worden gemaakt.
Aan de hand van de quickscan en de waardenstelling kan worden
bepaald of een meer diepgaand onderzoek of inventarisatie wenselijk is.

Voor meer informatie over quickscan cultuurhistorie en cultuurhistorisch
onderzoek kunt u contact opnemen met:
Leontien Witjes
T 0314-641910
E leontienwitjes@staringadvies.nl
Erik van den Berg
T 0314-641910
E erikvandenberg@staringadvies.nl

CULTUURHISTORIE

QUICKSCAN CULTUURHISTORIE

Staring Advies heeft een methode ontwikkeld, waarbij het mogelijk is om
snel inzicht te krijgen in de cultuurhistorische waarden binnen een gebied.
Door gebruik te maken van historisch kaartmateriaal, archiefonderzoek,
ecologische inventarisaties, etc. komt het landgebruik in verschillende
tijdslagen naar voren. Vanuit deze verschillende tijdslagen wordt een
inschatting gemaakt over de waarde die het gebied in de loop der eeuwen
heeft gehad. Op deze manier komen eeuwenoude bosrelicten of
historische walpatronen al snel aan het licht.
Uiteindelijk worden alle verschillende waarden samengevoegd tot een
cultuurhistorische waardenkaart, waarin in één oogopslag de
cultuurhistorische ‘hotspots’ naar voren komen. Deze waardenkaart kan
bijvoorbeeld als instrument worden ingezet bij het opstellen van
bestemmingsplannen of om gebieden te lokaliseren voor nieuwe
inrichtingsplannen.

Voor meer informatie over cultuurhistorische waardenkaart en cultuurhistorisch
onderzoek kunt u contact opnemen met:
Leontien Witjes
T 0314-641910
E leontienwitjes@staringadvies.nl
Erik van den Berg
T 0314-641910
E erikvandenberg@staringadvies.nl

CULTUURHISTORIE

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART

Voor het achterhalen van de geschiedenis van een bepaald terrein of
element, biedt historisch-geografisch of historisch-ecologisch onderzoek
de beste uitkomst. Door gebruik te maken van zowel historische als
landschappelijke bronnen is het mogelijk om diepgaande kennis over een
bepaald terrein of element naar voren te halen, die voorheen nog
onbekend was. Het historisch-geografisch onderzoek wordt principe
benaderd als een landschapsbiografie, waarbij de gehele ‘levensloop’ van
het terrein of het element wordt beschreven. Tijdens dit onderzoek
worden er allerlei verschillende vakdisciplines en methodieken
aangehaald, die elk als een soort puzzelstuk deel uitmaken van het
grotere geheel. De nadruk komt hierbij te liggen op het zoeken naar
verbanden tussen deze vakdisciplines, om zo betrouwbare en
wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te kunnen doen.
Met de kennis uit het historisch-geografisch onderzoek is het mogelijk om
cultuurhistorisch verantwoorde ingrepen in het landschap te doen. Het
historisch-geografisch onderzoek leent zich er uitstekend voor om als
achtergronddocument te dienen voor cultuurhistorische restauraties of
cultuurhistorische inrichtingsplannen.

Voor meer informatie over historisch-geografisch onderzoek en cultuurhistorisch
onderzoek kunt u contact opnemen met:
Leontien Witjes
T 0314-641910
E leontienwitjes@staringadvies.nl
Erik van den Berg
T 0314-641910
E erikvandenberg@staringadvies.nl
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HISTORISCH-GEOGRAFISCH ONDERZOEK

Cultuurhistorie en natuur gaan hand in hand met elkaar. Veel
leefgebieden van beschermde en/of bedreigde dier- en plantensoorten
zijn in het huidige landschap beperkt tot cultuurhistorisch waardevolle
gebieden of elementen. Het komt echter ook vaak voor dat ingrepen ten
behoeve van de natuur, ten koste gaan van de cultuurhistorie en er op
bestuurlijk niveau een spanningsveld ontstaat tussen natuur en
cultuurhistorie.
Staring Advies kan door haar specialistische kennis over zowel ecologie
als cultuurhistorie adviezen geven over hoe om te gaan met
cultuurhistorische waarden in natuurterreinen. In veel gevallen hoeven
natuur en cultuurhistorie elkaar niet te belemmeren, maar is het mogelijk
om een plan te ontwikkelen waarin zij elkaar juist versterken.

Voor meer informatie over onderzoek naar cultuurhistorische waarden in
natuurterreinen kunt u contact opnemen met:
Leontien Witjes
T 0314-641910
E leontienwitjes@staringadvies.nl
Erik van den Berg
T 0314-641910
E erikvandenberg@staringadvies.nl
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CULTUURHISTORIE EN NATUUR

Staring Advies beschikt over gespecialiseerde medewerkers met grote
kennis op gebied van ecologie en landschap. Zij kan het gehele traject
van uitvoeren van inventarisaties tot het opstellen van rapporten, het
aanvragen van ontheffingen en het uitvoeren van ecologisch begeleiden
op zich nemen. Staring Advies is aangesloten bij het Netwerk Groene
Bureaus.
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