PROGRAMMA LEZEN VAN HISTORISCH KAARTMATERIAAL 2017
Lestijden: 16.00 uur tot 21.00 uur
DAG

Cursusdatum

Cursusomschrijving

1

Dinsdag
24 oktober
2017

“Hoe lees je historische kaarten”

Dinsdag
31 oktober
2017

“Relatie met Landschap en de achtergrond daarvan”

2

•
•
•

•
•
•

3

Dinsdag
7 november
2017

Docent(en)

historische kaarten van voor 1850 lezen
topografische kaarten van na 1850 lezen.
kaarten van het Gelders archief opvragen en interpreteren.

cultuurhistorische elementen zoals zichtbaar op de historische
kaarten landschappelijk interpreteren.
de bodemkaart van de Achterhoek cultuurhistorisch
interpreteren.
de ontginningsgeschiedenis en het ontginningspatroon afleiden
uit het AHN.

“Waardering en draagvlak”
•
•

basis van historische kaarten en landschappelijke achtergrond
waarderingsmethoden toepassen. Nadruk ligt op MKBA
methode
instrumenten doornemen die er zijn om draagvlak te verwerven
voor historische landschapselementen

1

Locatie

Mia Corbeek

Achterhoek

Dan Assendorp

Achterhoek

Mia Corbeek
en
Derk Jan Stobbelaar

Achterhoek

PROGRAMMA LEZEN VAN HISTORISCH KAARTMATERIAAL 2017
4

Dinsdag
14 npvember
2017

“Oefenen met aangeboden materiaal”
•
•
•

5

Dinsdag
21 november
2017

op basis van uiteenlopend kaartmateriaal voor een gegeven
gebied fysische geografie en cultuurhistorie met elkaar in
verband brengen.
MKBA waarderingsmethode toepassen
onderbouwd een landschapsmonument leren aan te wijzen

“Zelf toepassen en uitleggen mogelijke vervolgcursussen”
•
•

zelfstandig historische kaarten interpreteren, cultuurhistorische
elementen in relatie brengen met het landschap en op basis
daarvan elementen en ensembles van elementen waarderen.
een enthousiasmerend stuk schrijven over het gekozen
cultuurhistorisch monument.

Dan Assendorp

Mia Corbeek,
Dan Assendorp
en
Derk Jan
Stobbelaar

Achterhoek

Achterhoek

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het
bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.
Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Cursusleider:

Derk Jan Stobbelaar: derkjan.stobbelaar@hvhl.nl
Tel: 026-369 55 36

Dit is een cursus van:
Trainingen & Cursussen
Tel: 026 – 369 56 40

Contactpersonen cursusbureau:
Managementassistent: Hilletje Beekman

2

Email: info.tc@hvhl.nl

