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moet worden. Veelal wordt er gewerkt met bestaande lijsten van 
cultuurhistorisch waardevol erfgoed, zoals beschermde gebou-
wen of waardevolle archeologische terreinen. Maar cultuurhisto-
risch erfgoed is meer dan dat. Het omvat allerlei sporen, objecten 
en landschappelijke structuren, die samen de tastbare weerslag 
van onze geschiedenis vormen. Om dit alles goed in kaart te 
brengen, is het werken met bestaande gegevens of lijsten door-
gaans niet voldoende. Alleen met een gedegen cultuurhistorisch 
onderzoek kan al het cultuurhistorisch erfgoed geïnventariseerd 
en gewaardeerd worden. Dit onderzoek kan benut worden voor 
zowel beleid dat gericht is op behoud en bescherming van het 
cultuurhistorisch erfgoed als het vormgeven van een ruimtelijk 
plan waarbij het erfgoed als onderlegger en inspiratiebron dient.

Deze brochure is bedoeld voor opdrachtgevers van cultuurhisto-
risch onderzoek, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. 
Ook burgers en historische verenigingen, die betrokken willen zijn 
bij beleid en ontwikkelingen, kunnen hun voordeel hiermee doen. 
In deze brochure leest u welke factoren bepalend zijn voor de 
kwaliteit van het onderzoek. En hoe u daar als opdrachtgever de 
regie over kunt voeren. U vindt echter geen blauwdruk voor één 
specifieke werkwijze, want ieder onderzoek is maatwerk. 

Of het nu gaat om de herinrichting van een oud industrieterrein,  
de aanleg van een tunnel, of het opknappen van een stadspark: 
bij ruimtelijke (her)inrichting en ontwikkeling spelen verschil-
lende belangen, zoals die van wonen, werken, infrastructuur 
en milieu. Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten 
over heden in hun ruimtelijk beleid de relevante belangen mee-
wegen. Ook de zorg voor ons cultuurhistorisch erfgoed hoort 
daarbij. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verplicht gemeenten 
om bij het actualiseren of het opstellen van een nieuw bestem-
mingsplan rekening te houden met cultuurhistorische waarden 
en de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische 
monumenten. Voor een goede integratie in de ruimtelijke 
belangen afweging is het verstandig de erfgoedzorg zo vroeg 
mogelijk op te nemen in het overheidsbeleid. Belangrijke instru-
menten hiervoor zijn de erfgoednota, de structuurvisie en het 
bestemmingplan. Ook bij het opstellen van een masterplan of 
milieueffectrapport (MER) kan een cultuurhistorisch onderzoek 
een grote meerwaarde hebben.

In de praktijk blijkt het echter lastig om op een goede manier in 
kaart te brengen wat het cultuurhistorisch erfgoed binnen een 
plangebied behelst en welke waarde aan dit erfgoed gehecht 

<  AMBT DELDEN, LANDGOED TWICKEL: Op basis van een tuinhistorische 
analyse zijn de cultuurhistorische waarden van het park vastgesteld. Er is  
ruimte gevonden voor nieuwe toevoegingen en vervanging van oude elementen. 
Een voorbeeld is deze brug van landschapsarchitect Michel van Gessel. 

Inleiding

Foto omslag

Blik op Amersfoort 
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Erfgoed in de ruimtelijke ordening wordt meestal vereenzelvigd met 
iets tastbaars, zoals een archeologische vondst, een historische plek 
en een monumentaal gebouw. Erfgoed is een verzamelnaam voor 
archeologische, (steden)bouwkundige en historisch-geografische 
resten van het verleden. Maar voor een beter begrip is het belangrijk 
verder te kijken dan het materiële object en aandacht te beste-
den aan het verhaal dat erover wordt verteld en de betekenis die 
daaraan wordt toegekend. Deze aspecten zijn mede bepalend voor 
de cultuurhistorische waarde die gehecht wordt aan het erfgoed. 
Denk aan de geschiedenis van Slot Loevestein, met de spectaculaire 
ontsnapping van Hugo de Groot. Of aan de Noordoostpolder als 
wederopbouwgebied. Ook het (voortgezet) gebruik van het erfgoed 
doet ertoe, zoals de verplaatste villa Vechthoeve in Muiden die thans 
uitmaakt van een zorgcentrum en de moeite (ook in geld) die ervoor 
wordt gedaan. Deze vier invalshoeken – betekenis, verhaal, (her)
gebruik en investeringen – geven samen een beeld van de maat-
schappelijke waarde van het cultuurhistorisch erfgoed.

Cultuurhistorisch 
erfgoed is meer dan 
een tastbaar object

TEXEL: Mooi voorbeeld van een duinlandschap dat overgaat in gecultiveerd land. 

VENLO: Aan de hand van de bouwsporen en het gebruikte materiaal wordt de historische gelaagdheid van het gebouw afleesbaar.  
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benadering bij cultuurhistorisch onderzoek noodzakelijk.

Bij een integrale benadering worden dus meerdere aspecten 
onderzocht. Welke aspecten dat zijn, is afhankelijk van de onder-
zoeksvraag. Stel dat er plannen zijn om een fortterrein inclusief de 
fortbebouwing her te bestemmen en een ondergrondse aanbouw 
te realiseren dan kan het zinvol zijn om archeologisch, architec-
tuurhistorisch, bouwhistorisch, bouwkundig en tuinhistorisch 
(landschappelijk) onderzoek te doen.

Binnen het cultuurhistorisch onderzoek kunnen de volgende aspec-
ten aan de orde komen: 

• Bij archeologisch onderzoek worden de overblijfselen van oude cultu-
ren bestudeerd om het verleden te kunnen reconstrueren en dui-
den. Het onderzoek richt zich op de overblijfselen en de context 
waarin zij worden aangetroffen. Bij bijvoorbeeld de aanleg van 
mestkelder, een tunnel, een nieuwbouwwijk en de restauratie van 
een monumentale kerk kan onderzoek vooraf de archeologische 
waarde in de bodem in kaart brengen, zodat daarmee rekening 
kan worden gehouden.

• Bij architectuurhistorisch onderzoek wordt er gekeken naar de archi-
tectonische verschijningsvorm in samenhang met onder andere 

Cultuurhistorisch onderzoek in het kader van de ruimtelijke orde-
ning richt zich op de aanwezigheid, aard, betekenis en waarde van
1.  in de bodem bewaarde sporen en resten van menselijke bewo-

ning vanaf het allereerste begin (archeologie);
2.  historische gebouwen, erven, tuinen, parken en stedenbouwkun-

dige structuren;
3.  het historisch landschap, waarin de wisselwerking tussen mens 

en maatschappij, en de fysieke omgeving terug te zien is.

Bedenk daarbij dat het onderscheid tussen deze onderdelen minder 
scherp is dan de indeling suggereert. Onder een negentiende-
eeuwse kerk kunnen bijvoorbeeld resten liggen van een romaanse 
voorloper. En het onderscheid tussen een park aangelegd in Engelse 
stijl, en een landschap dat is ontstaan door gebruik van generatie op 
generatie, is niet altijd duidelijk. Objecten en (landschaps)elemen-
ten zijn niet los van elkaar te zien, maar moeten beschouwd worden 
in samenhang met ander erfgoed in de nabijheid, en met de niet-
monumentale omgeving. Zo verleent een karakteristieke waterto-
ren door zijn hoogte en typische vorm vaak identiteit aan een plaats 
of landschap. Komt er in de buurt een hoge loods te staan, dan valt  
dat effect gedeeltelijk weg. En een windmolen kan niet draaien 
als hij in de luwte komt te liggen van nieuwe bebouwing of hoge 
beplanting. Om hier voldoende inzicht in te krijgen, is een integrale 

Goed cultuurhistorisch onderzoek  
is interdisciplinair
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kundige structuur, zoals Berlages strak geregisseerde Plan Zuid uit 
de jaren twintig in Amsterdam, kan bijdragen aan de aanwijzing 
als beschermd stadsgezicht. Of het kan leiden tot beleid voor de 
omgang met bijvoorbeeld straatprofielen.

• Historisch-geografisch onderzoek verschaft inzicht in de historische 
landschapsontwikkeling van een specifiek gebied. Onderzoek 
naar het cultuurlandschap brengt zichtbare en minder zichtbare 
historische verkavelingspatronen, waterlopen en dijken in kaart. 
Voorbeelden hiervan zijn de Atlas Nieuwe Hollandse Waterlinie 
en de Atlas van de wederopbouw in Nederland 1940-1965.

Het is zaak alle cultuurhistorische verschijnselen in samenhang te 
bezien en te presenteren. Het cultuurhistorisch onderzoek mondt 
uit in een rapport, dat een overzicht geeft en indien nodig een 
waardering van de cultuurhistorische waarden en de manier waarop 
deze kunnen worden veiliggesteld. Daarnaast kan het rapport 
een ontwikkelingsperspectief schetsen en/ of randvoorwaarden 
opstellen voor behoud en bescherming. Ook kunnen in een rapport 
voorstellen gedaan worden voor een beredeneerde selectie binnen 
de aangetroffen cultuurhistorische waarden.

Behalve dat het onderzoek een goed overzicht geeft in het aanwe-
zige erfgoed en de waarde die daaraan gehecht wordt, kan het ook 
als onderlegger dienen bij planvorming voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Erfgoed draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van 
onze leefomgeving, omdat mensen er hun identiteit aan ontlenen. 
Mensen voelen zich verbonden met een plek, omdat er, vaak per-
soonlijk gekleurd, verhalen aan zijn verbonden. Door het erfgoed te 
koesteren en in te zetten als drager bij ruimtelijke ontwikkelingen, 
kan het een extra kwaliteit toevoegen. 

de omgeving, de vormgeving, het toegepaste materiaal en de 
constructie. Dit kan van belang zijn bij wijziging, restauratie of 
herbestemming van objecten. Denk bij een kerk bijvoorbeeld aan 
de licht- en ruimtewerking en de soms sterke samenhang tussen 
in- en exterieur. 

• Het bouwhistorisch onderzoek richt zich op het gebouwde erfgoed en 
levert informatie over de bouwgeschiedenis, bouwmethode, etc. 
Bouwsporen of toegepaste materialen worden geïnterpreteerd 
om een beeld te krijgen van de historische gelaagdheid van een 
gebouw. Het onderzoek naar de bouw- en gebruiksgeschiedenis 
kan de opmaat vormen voor de waardering en geeft inzicht in de 
eventuele ontwikkelingsruimte, bijvoorbeeld van een kasteelru-
ine als openluchttheater. 

• Het bouwkundig onderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit/ 
bouwkundige staat van het pand. Voor besluiten over behoud, 
herstel en/ of hergebruik van een object is het belangrijk te weten 
hoe het is geconstrueerd en in welke technische staat het ver-
keert. Denk bijvoorbeeld aan een historische boerderij waarvan 
de deel geschikt gemaakt wordt voor bewoning en er een extra 
verdiepingsvloer gerealiseerd wordt. Dit kan van invloed zijn op 
de bestaande constructie.

• Bij tuinhistorisch onderzoek wordt inzicht gegeven in de geschiede-
nis van een tuin of park en de waarde die het heeft. Zo kan een 
dreigende verstoring van de oorspronkelijke zichtlijn van een 
buitenplaats aanleiding zijn om geplande nieuwbouw op een 
andere plek te realiseren.

• Stedenbouwkundig historisch onderzoek geeft inzicht in de ontstaans-
geschiedenis en ontwikkeling van de infrastructuur, zoals land- 
en waterwegen, dijken en spoorlijnen, in een bepaald gebied 
(zowel landelijk als stedelijk) en plaatst de architectuur daarin in 
een grotere context. Onderzoek naar een bijzondere stedenbouw-

ZWOLLE: De Broerenkerk is getransformeerd tot boekhandel en biedt ruimte aan culturele activiteiten. Bouwhistorisch en bouwkundig onderzoek verschaft informatie over de 
staat van het pand en de mogelijkheden om aanpassingen aan de constructie door te voeren. 
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Als opdrachtgever kunt u invloed uitoefenen op de kwaliteit van het 
cultuurhistorisch onderzoek. Als u precies weet wat u wilt met het 
onderzoek en vervolgens bedenkt wat daarvoor nodig is, kunt u de 
regie houden. 

Voor die kwaliteit zijn zes factoren van belang: 

1. Het onderzoek is maatwerk; het sluit aan bij de aard en schaal van 
het gebied en vooral: de opgave;

2. Het is goed afgebakend; het is gebaseerd op een goede omschrij-
ving van de opdracht;

3. De opdrachtformulering is in samenwerking met collega’s die 
een andere achtergrond hebben en zo nodig externen tot stand 
gekomen;

4. Het onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met burgers 
en maatschappelijke organisaties;

5. Het voldoet aan bepaalde, in de wetenschap gebruikelijke, proce-
durele normen;

6. Het is bruikbaar en toepasbaar voor alle betrokkenen en 
belanghebbenden.

1. Maatwerk
Voor het opstellen van een structuurvisie is ander cultuurhistorisch 
onderzoek nodig dan voor een bestemmingsplan of een omgevings-
vergunning. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij kleine, consoli-
derende bestemmingsplannen, zal het cultuurhistorisch onderzoek 
bescheiden zijn en kan de gemeente uit de voeten met de data en 
kennis in eigen huis. Gaat een gebied helemaal ‘op de schop’, dan 
is uitgebreider onderzoek nodig en is het inschakelen van externe 
partijen een must.

De opdrachtgever heeft invloed

LEIDEN: In de wijk Roomburg bevinden zich de resten van het Romeinse fort Matilo uit de eerste eeuw na Christus. Het archeologisch rijksmonument, lange tijd in gebruik als 
tuinbouwgebied, is getransformeerd tot een recreatief park. Na kleinschalig archeologisch onderzoek en een zettingsonderzoek zijn de contouren van het fort met replica’s van 
wallen en wachttorens zichtbaar gemaakt. 
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CULEMBORG: Fort Werk aan ‘t Spoel heeft een nieuwe invulling gekregen als 
openluchttheater. Op basis van onderzoek zijn de contouren van de omwalling hersteld. 
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•  de betrokken onderzoeksdisciplines; 
•  de te gebruiken bronnen (bijvoorbeeld omgeving, terrein, 

gebouw, literatuur, archieven, interviews);
•  de aard van de documentatie: primaire en/of secundaire bronnen; 
•  de methodiek: van literatuuronderzoek tot veldwerk; 
•  de gewenste participatie van burgers; 
•  de soort afbeeldingen en de verslaglegging; 
•  de wenselijkheid van een wetenschappelijke en/ of 

publieks publicatie.

De eisen die aan het onderzoek worden gesteld, kunnen het best 
formeel in een document worden vastgelegd. Zo is het voor iedereen 
duidelijk hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd, waarvoor het 
bedoeld is en wat het moet opleveren. Deze transparantie draagt bij 
aan het onafhankelijke karakter van het onderzoek. Op basis van dit 
document kunt u een begroting maken en offertes vragen. 

3.  Samenwerking
Samenwerking met collega’s met een andere achtergrond en 
eventueel externe partijen komt de kwaliteit van het onderzoek ten 
goede. Het helpt om de onderzoeksvraag scherp te krijgen. Door 
de opdracht samen te formuleren, worden er ook geen relevante 
zaken vergeten. Daarnaast creëer je zo medestanders en worden de 
onderzoeken en de resultaten gesteund door de organisatie.

4. Publieksparticipatie
Het onderzoek is niet alleen het terrein van wetenschappers. 
Participatie van maatschappelijke organisaties en burgers kan 
het onderzoek op verschillende manieren verrijken. Allereerst 
zijn bewoners vaak goed op de hoogte van de cultuurhistorische 

Het is altijd verstandig zo vroeg mogelijk in de beleidsvorming, 
dus al in de voorbereiding op een structuurvisie, masterplan of 
milieueffectrapport, cultuurhistorisch onderzoek te doen. Bij het 
actualiseren of het opstellen van een nieuw bestemmingsplan of 
bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan de betrokken 
overheid dan profiteren van het eerdere onderzoek op een hoger 
schaalniveau, en eventueel gedetailleerd onderzoek instellen.

2. Goed afgebakend
Een goed cultuurhistorisch onderzoek begint met een duidelijke 
omschrijving van de opdracht. Deze bevat allereerst basisgegevens, 
zoals de opdrachtgever, de achtergrond van de vraag (bijvoorbeeld 
onderzoek ter voorbereiding op een erfgoednota, structuurvisie, 
(herziening van een) bestemmingsplan (conserverend of ontwik-
kelingsgericht), omgevingsvergunning), het (plan)gebied en de 
beoogde ruimtelijke ontwikkeling, relevante documenten, de 
toegankelijkheid van gebied en gebouwen, de betrokken partijen 
en een globaal beeld van hun opvattingen en kennis van erfgoed, de 
fasering van het onderzoek: (eventuele tussenrapportages, eindver-
slag), de begeleiding en toetsing en de publicatie(rechten).

Daarnaast is de onderzoeksvraag duidelijk beschreven. Hierbij kun-
nen de volgende aspecten aan bod komen:

•  het doel van het onderzoek: bijvoorbeeld in het kader van toet-
sing van een omgevingsvergunning, een milieueffectrapport of 
bij de voorbereiding van een bestemmingsplan; 

•  de gewenste diepgang; 
•  de benodigde informatie om het rapport direct te kunnen ver-

talen in beleid;

NAGELE: Onderzoek naar steden, wijken en gebieden uit de wederopbouwperiode leidt tot meer bewustzijn over de cultuurhistorische en ook de economische waarde van dit erfgoed. 
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waarden in hun omgeving. Er is een schat aan kennis en expertise 
binnen de vele historische verenigingen die Nederland telt. Hun 
inbreng kan een waardevolle aanvulling zijn op die van wetenschap-
pelijk geschoolde experts. En misschien heeft het ‘publiek’ een heel 
andere kijk op de waardering van het erfgoed. Het is goed om beide 
groepen in samenspraak te laten opereren. 
Bijkomend voordeel is dat interactie met bewoners hen ook bewust 
kan maken van het erfgoed in de eigen buurt en hun betrokkenheid 
kan vergroten. 
Tot slot krijgen bewoners en andere belanghebbenden zo de kans 

hun wensen kenbaar te maken. Wat willen zij in de ruimtelijke 
ordening beschermd, versterkt of uitgebouwd zien? Wat zien zij als 
belangrijke plaatsen van herinnering? In welke vorm kan erfgoed 
van betekenis zijn in de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied?

Het antwoord op de vraag of burgers en andere geïnteresseerden 
betrokken worden bij cultuurhistorisch onderzoek en hoe dat 
gebeurt, is vrij. Burgerparticipatie kan plaatsvinden in door de 
overheid georganiseerde overleggen of burgerpanels, digitale 
enquêtes of de burger kan zelf in actie komen door bijvoorbeeld een 
zienswijze in te dienen. Ook kan besloten worden dat bestuurders, 
ambtenaren, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties, 
ieder met een gelijkwaardige positie, gaan samenwerken.

5. Wetenschappelijke aanpak
Cultuurhistorisch onderzoek binnen de ruimtelijke ordening heeft 
een praktisch doel: het biedt de grondslag voor een goede belan-
genafweging bij het ontwikkelen van beleid en het nemen van 
beslissingen. Echter, het in kaart brengen van cultuurhistorische 
aspecten vereist studie van uiteenlopende, vaak oude en lastig te 
begrijpen bronnen, zoals kaarten, vondsten, foto’s en documenten. 
Die zijn vrijwel nooit gemaakt met het oog op historisch onderzoek 
of voor gebruik in de ruimtelijke ordening en moeten onderling 
zorgvuldig worden vergeleken en op betrouwbaarheid beoordeeld. 
Ook het doen van veldonderzoek en het afnemen van interviews 
vergen specifieke kennis en kunde.

Cultuurhistorisch onderzoek moet dan ook voldoen aan bepaalde, 
in de wetenschap gehanteerde, eisen die betrekkingen hebben op Samen met bewoners worden landschappelijke kwaliteiten geïnventariseerd. 

De ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’ geeft een gedetailleerd overzicht van de bekende archeologische waarden en verwachtingen in de 
uiterwaarden. De kaart is dan ook een belangrijk instrument bij toekomstige uiterwaardprojecten. 
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mingsplan. Of het wordt als bijlage bij de toelichting gevoegd. 
Openbaarheid is dan geregeld bij de formele publicatie van deze 
documenten. 

6. Bruikbaar en toepasbaar
Cultuurhistorisch onderzoek moet voor alle betrokkenen en belang-
hebbenden een toegevoegde waarde hebben. Het onderzoeksrap-
port kent een wetenschappelijke grondslag, maar is zo geschreven 
dat het voor iedereen leesbaar en bruikbaar is. Bij de opdracht-
formulering kunt u eisen stellen ten aanzien van de leesbaarheid, 
controlemomenten instellen, enzovoort. En het geeft burgers de 
mogelijkheid op te komen voor hun belangen bij het inspreken op 
een structuurvisie of bestemmingsplan.

Een bruikbaar en toepasbaar onderzoek begint bij een goede 
opdracht. De opdrachtgever moet eerst het eindbeeld schetsen 
(waar wil ik naar toe met het onderzoek, wat wil ik bereiken) en 
vervolgens ook bedenken wat daarvoor nodig is. Als het onderzoek 
wordt uitgevoerd ten behoeve van een te actualiseren of nieuw 
bestemmingsplan, dan kan de opdrachtgever aan de onderzoeker 
verzoeken voorbeeldregels aan te reiken die direct opgenomen  
kunnen worden in het bestemmingsplan.

het verzamelen, analyseren en presenteren van onderzoeksgegevens 
(het ‘hoe’). Het onderzoek kan in tien stappen worden samengevat:

1. Afbakening van het onderzoeksgebied;
2. Omschrijving van de onderzoeksvraag (de opgave);
3. Opstellen van een onderzoeksplan;
4. Verzamelen van informatie via bronnen- en literatuuronderzoek, 

interviews en/ of veldwerk;
5. Analyseren van de verzamelde informatie;
6. Opstellen van een complete, samenhangende en verklarende 

beschrijving van de aanwezige en mogelijk te verwachten cul-
tuurhistorische aspecten (in tekst, beeld en kaart);

7. Een waardering van de cultuurhistorische waarden 
(waardestelling);

8. Eventueel: met een advies over de selectie, het behoud/ beheer 
en/ of de omgang met cultuurhistorische waarden bij toekom-
stige ontwikkelingen; 

9. Opstellen van een toegankelijk geschreven onderzoeksrapport 
met kaarten en eventueel een publieksversie;

10. Openbaar maken van de verzamelde gegevens in bijvoorbeeld 
online databases en GIS-systemen, en beschikbaar stellen van 
de vervaardigde kaarten en het rapport, bijvoorbeeld op de 
website van de gemeente. Meestal wordt het resultaat verwerkt 
in een structuurvisie, een milieueffectrapport of een bestem-

UTRECHT: Archeologisch onderzoek op het Domplein. De intensieve samenwerking tussen verschillende partijen heeft geleid tot het openstellen van DOMunder. Tijdens een 
ondergrondse ontdekkingstocht maakt de bezoeker kennis met 2000 jaar geschiedenis onder het Domplein.  
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Aandachtspunten voor de opdrachtgever
Voor u als opdrachtgever is het misschien lastig de kwaliteit van het 
onderzoek te beoordelen. Maar u kunt wel op de volgende zaken letten. 

•  De kwaliteit van het onderzoek is afhankelijk van de kennis en 
expertise van de onderzoeker(s). Een cv geeft informatie over 
opleiding, werkervaring, publicaties en referenties. Ook lidmaat-
schap van een beroepsvereniging biedt houvast.

•  Het cultuurhistorisch onderzoek is afhankelijk van de onder-
zoeksvraag multidisciplinair en wordt bij voorkeur uitgevoerd 
door een groep van samenwerkende onderzoekers uit de archeo-
logie, architectuurgeschiedenis, historische bouwkunde, bouw- 
en tuinhistorie, stedenbouwkunde en historische geografie.

•  Het gebruik van primaire bronnen en secundaire literatuur 
(omvang, diepgang) is bepalend voor de kwaliteit van het 
onderzoek. Het is belangrijk verschillende onderzoeksplannen of 
offertes hierop te vergelijken.

•  Laat het conceptresultaat toetsen door externe deskundigen. Een 
gekwalificeerde en onafhankelijke begeleidings/klankbordgroep, 
zoals de lokale commissie voor erfgoed of ruimtelijke kwaliteit, 
kan hierbij een belangrijke rol spelen.

•  Gelet op het ruimtelijk doel is het verstandig tijdig ontwerpers 
en planvormers te betrekken die straks met de resultaten van 
het onderzoek aan de slag gaan. Architecten, stedenbouw-
kundigen en landschapsarchitecten kunnen behulpzaam zijn 
bij het op inspirerende wijze verbeelden van de in het gebied 
aangetroffen cultuurhistorische waarden en deze te vertalen 
naar uitgangspunten voor beleid, beheer en ontwerp. Zo krijgen 
de cultuurhistorische waarden een stevige plek in beeldkwali-
teitsplannen, stedenbouwkundige plannen, landschapsvisies en 
landschapsontwikkelingsplannen.

ZAANDAM: Het Hembrugterrein is een voormalig militair-industrieel complex dat bestaat uit verschillende ensembles van gebouwen in een groene structuur. De ontstaans-
geschiedenis van het terrein is in kaart gebracht en is de basis voor alle ontwikkelingen. Cultuurhistorisch onderzoek heeft aangetoond dat de samenhang en consistentie van 
het gebied als geheel de grootste kwaliteit is. 
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We besluiten met een stappenplan ter voorbereiding op cultuurhistorisch onderzoek in het kader 
van de ruimtelijke ordening.

1. Omschrijf het karakter van het ruimtelijk plan, instrument of besluit en breng eisen en  
ambities van de betrokken overheid in kaart;

2. Beschrijf, ingeval van een ontwikkeling, de ruimtelijke opgave: hoe groot is het plangebied en 
hoe ingrijpend zijn de voorgenomen ontwikkelingen?;

3. Breng ter voorbereiding van de opdracht collega’s bij elkaar die vanuit verschillende beleids-
velden (ruimtelijke ordening, infrastructuur, wonen, bouwen, milieu, recreatie, kunst en 
cultuur) betrokken zijn bij de uitwerking van het plan, instrument of besluit;

4. Oriënteer je op goede voorbeelden van onderzoek die passen bij het beoogde plan, instru-
ment of besluit. Zoek contact met collega’s van andere gemeenten en vraag naar hun erva-
ringen, of kijk voor inspirerende voorbeelden op de website Handreiking erfgoed en ruimte 
(www.handreikingerfgoedenruimte.nl). Ook het provinciale steunpunt kan hierbij helpen;

5. Breng de financiële mogelijkheden in kaart voor financiering van het onderzoek;
6. Beslis over de aard van het wetenschappelijk deel van het onderzoek: bureaustudie en/ of 

veldwerk?; 
7. Beslis over wens, nut of noodzaak om burgers en andere belanghebbenden in het onderzoek 

te betrekken;
8. Beslis of het onderzoek deel uitmaakt van een ontwikkelingsgericht proces waarin ook andere 

disciplines en partijen zoals woningbouwcorporaties participeren of dat het grotendeels 
zelfstandig uitgevoerd kan worden;

9. Bepaal of het onderzoek binnen het eigen apparaat kan worden uitgevoerd of moet worden 
uitbesteed;

10. Bepaal of er naast een beschrijving ook een waardering van de cultuurhistorische aspecten 
nodig is. Zo ja, vraag aan de onderzoekers duidelijkheid over de waarderingssystematiek die 
gehanteerd wordt;

11. Maak (of laat dat doen) een quick scan van de bestaande literatuur en bronnen, en hun  
mogelijkheden en beperkingen;

12. Bepaal op basis van de ambities van de opdrachtgever en de kennis van het plangebied welke 
inhoudelijke informatie er nodig is om een visie dan wel beleid te kunnen ontwikkelen of een 
besluit te kunnen nemen;

13. Formuleer een onderzoeksopdracht;
14. Stel, indien gewenst, een klankbord- of begeleidingsgroep in;
15. Denk aan een evaluatie na afronding van het onderzoek.

Stappenplan voor de opdrachtgever

EMPEL: Bij de dijkverzwaring is een 
coupure gemaakt. Hierdoor werd 

inzichtelijk hoe de dijk opgebouwd is.

 >
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Deze brochure is gebaseerd op de richtlijnen Cultuurhistorisch 
onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening, die de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft opgesteld.  
Met dank aan Gemmeke van Kempen (GemRedactie), Jeroen 
Westerman (Gelders Genootschap) en Marina Laméris (TasT). 
Eindredactie: Kiki Zagt (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
Zie cultureelerfgoed.nl/richtlijnen-cultuurhistorisch-onderzoek.
Goede voorbeelden van structuurvisies en bestemmings-
plannen, gebaseerd op gedegen cultuurhistorisch onderzoek, 
zijn te vinden op de website Handreiking Erfgoed en Ruimte. Zie 
cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte.

Colofon
Foto’s Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - behalve:
p. 7; p 11 ro: Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van 
Economische Zaken, Utrecht. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Postbus 1600  |  3800 BP  Amersfoort
033 - 421 7 421 (algemeen)  |  033 - 421 7 456 (infodesk)
infodesk@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl



In de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd dat binnen de ruimtelijke 
ordening alle belangen samenhangend moeten worden afgewogen. 
Cultuurhistorie is een van deze belangen. Cultuurhistorisch onderzoek brengt 
de cultuurhistorische waarden in beeld. Deze brochure geeft opdrachtgevers 
van cultuurhistorisch onderzoek, zoals gemeenten, provincies en water-
schappen, handvatten voor een goede opdrachtverlening. Deze brochure is 
opgesteld in het kader van de Handreiking erfgoed en ruimte. Aanvullende 
informatie is te vinden op www.handreikingerfgoedenruimte.nl.
 
Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 
toekomst een verleden.


