5-daagse cursus

Lezen van historisch kaartmateriaal

Het landschap is een ingewikkeld samenspel van allerlei aspecten waarbij in de
loop van de tijd de mens een steeds grotere rol is gaan spelen. Het landschap
is voor mensen ook van grote betekenis als fysieke leefomgeving; men heeft er
een bepaalde beleving bij en voelt zich er in meer of mindere mate in geworteld.
Om die reden is er steeds meer aandacht voor de historische ontwikkeling
en betekenis van het landschap. Men wil, niet alleen professioneel, maar
vooral vanuit persoonlijke interesse grip krijgen op de historisch geografische
ontwikkeling. Wanneer we spreken over geografie, dan spreken we over kaarten.
Het verzamelen, lezen en interpreteren van historisch kaartmateriaal is cruciaal
voor het begrijpen van het huidige cultuurlandschap.
De cursus
De cursus gaat in op de beschikbaarheid, het lezen en het interpreteren van
uiteenlopend kaartmateriaal. Zowel historische kaarten als oude topografische
kaarten komen aan bod. De betekenis van symbolen en waarom gegevens
wel of niet vermeld staan op kaarten, wordt uitgelegd. Vervolgens wordt de

Voor wie?
Deze cursus is specifiek bedoeld
voor de professional en de
geïnteresseerde vrijwilliger, actief
in het landschapsbeheer en/of de
historische geografie. Het doel van
de cursus is het leren verzamelen,
interpreteren en waarderen van
historische landschapselementen
en structuren.
Docenten
De cursus wordt verzorgd door
ervaren docenten van Van Hall
Larenstein. Zij zijn goed op de hoogte
van de actuele ontwikkelingen in het
vakgebied en bieden een mix van
theorie, praktijk en toepasbaarheid
aan.

Deze folder is met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid
samengesteld.
De gegevens kunnen echter
veranderen en daarom kunt u
aan de informatie in de folder
geen rechten ontlenen.

relatie tussen kaarten, de ondergrond en de ontginningsgeschiedenis gelegd.
Cultuurhistorische punt-, lijn- en vlakelementen krijgen in hun onderlinge verband
en in hun functionele context betekenis. Zo hebben sprengen en watermolens
als lijn- en puntelement een belangrijke onderlinge relatie. De cursus besteedt
ook aandacht aan de waardering van de elementen. Daarnaast staat het creëren
van draagvlak onder de bevolking om historische elementen te beheren en te
behouden, op het programma. Een belangrijk onderdeel van de cursus is het zelf
werken met en interpreteren van historisch kaartmateriaal.
Lesvormen
Het is een afwisselende cursus met een mix van interactieve hoorcolleges, practica
en computerlessen.
Programmaonderdelen
• Overzicht van typen (historisch) kaartmateriaal.
• Verzamelen en lezen van historische kaarten.
• Symbolen en andere betekenissen.
• De relaties tussen historische kaarten en het huidige landschap.
• Het waarderen van de elementen die je op de kaart aantreft en de beschikbare
instrumenten om medestanders voor behoud te verwerven.
• Praktische oefenen met inwinnen, bestuderen en waarderen van historische
elementen en structuren.
• Werken aan een eigen casus met als resultaat een relevant, goed onderbouwd en
enthousiasmerend stuk over een landschapsmonument uit de eigen omgeving.

Meer informatie
Meer informatie over de
cursus kunt u inwinnen bij
Trainingen & Cursussen.
Postbus 9001
6880 GB VELP
T: 026-3695640
E: info.tc@hvhl.nl
I: www.hvhl.nl/cursussen

Inschrijven
De algemene inschrijfvoorwaarden kunt
u lezen op onze website. U kunt zich tot
uiterlijk twee weken voor aanvang van
de leergang inschrijven via onze website
www.hvhl.nl/cursussen
Data en kosten van de cursus vindt u op
onze website in het cursusrooster.
Volg ons op:

 facebook.com/VHLHogeschool
 twitter.com/hogeschool_vhl
 youtube.com/user/vanhalllarenstein

