
 

Beschermd stads- en dorpsgezicht; 

Op basis van artikel 35 lid 1 uit de Monumentenwet 1988 beschermde dorps- of 

stadskern. Via deze aanwijzing wordt het aangezicht tegen verdere aantasting 

beschermd. Zowel monumenten als normale panden vallen onder deze aanwijzing.  

Bestemmingsplan; 

Het juridische bindende plan waarin de toegekende bestemming van een stuk grond is 

geregeld en de daarbij geldende voorwaarden. Cultureel erfgoed De immateriële en 

materiële overblijfselen die een bijdragen leveren aan de identiteitsvorming van een 

groep.  

Cultuurhistorie; 

De geschiedenis van het menselijke handelen dat van invloed is geweest op de 

ontwikkeling van de leefomgeving.  

Ensemblewaarde; 

De waardering van de mate van onderlinge samenhang tussen monumentale objecten. 

De samenhang komt hierbij voort uit een onderling gedeelde functie. 

 Gebiedsbescherming; 

De bescherming van een specifiek geografisch afgebakend stuk grond. Deze 

beschermingsvorm wordt gehanteerd om samenhangende ruimtelijke elementen te 

beschermen. 

 Gemeentelijk monument; 



Een gebouw dat is aangewezen als gemeentelijk monument in overeenstemming met 

artikel 3 uit de gemeentelijke monumentenverordening 2010. Het gebouw is aangewezen 

door zijn belang voor de lokale ontwikkelingsgeschiedenis.  

Herbestemming; 

Het inpassen van een nieuwe bestemming in een monument. De nieuwe bestemming 

sluit daarbij in meer of mindere maat aan bij het originele gebruik. 

 Monumentale waarde; 

De waardevolle elementen die leiden tot een aanwijzing van een object. Uniciteit, 

originaliteit en ensemblewaarde zijn daarbij de belangrijkste criteria 

Object; 

Een gebouw met een gemeentelijke of een rijks monumentale status. 

Originaliteit; 

De mate waarin het monument nog zijn oorspronkelijke vorm, detaillering, 

bouwmaterialen heeft behouden.  

Ontwikkelingsgeschiedenis; 

Zie cultuurhistorie.  

Uniciteit; 

De mate waarin het monument uniek is binnen de landelijke of gemeentelijke context.  

Restauratie; 

Het bewust herstellen van een monument, waarbij oorspronkelijke materialen worden 

gebruikt en de monumentale waarde zoveel mogelijk worden gerespecteerd. 

Rijksmonument; 

Een gebouw dat is aangewezen als rijksmonument in overeenstemming met artikel 3 uit 

de Monumentenwet 1988. Het gebouw is aangewezen door zijn belang voor de landelijke 

ontwikkelingsgeschiedenis.  

Sturingsfilosofie; 

Een combinatie van uitgangspunten die het denken sturen en gezamenlijk een visie 

vormen 


