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VERDERE STAPPEN
 ›  Beheersplannen verder opvolgen
 ›  Opleiding in en promotie van tool-

kit verder bevorderen
Andere nuttige info
 ›  https://www.architectuurar-

chiefvlaanderen.be/nl/pro-
ject/project-naar-een-blauw-
druk-voor-een-architectuurcollec-
tie-vlaanderen 
 ›Rapport Naar een blauwdruk voor 

een architectuurcollectie Vlaanderen 
(fase 1)

RESULTAAT/TOEPASSING(EN)
Toolkit ontwikkelen om de verschillende onderdelen en 
documenten binnen architectuurarchieven te waarderen
 ›  Kader voor waardering intra archieven
 ›  Methodieken voor het betrekken van expertise en be-

langhebbenden
 ›  Methodieken voor het inzetten van vrijwilligers bij waar-

deringstrajecten
 ›  Definiëren van de dienstverlening van het Architec-

tuurarchief bij zulke trajecten
 ›  Drie gediversifieerde praktijkcases ter illustratie en inspiratie

BUDGET  €54.000

CONCRETE AANPAK
Projectplan:
 ›  Oktober-december 2018: Aanwerven vrijwilligers / Projectplan op-

stellen per case
 ›  Januari-augustus 2019: Vrijwilligers initiëren in situ / Gestructu-

reerde registratie van archiefinhoud met oog voor basis waarde-
ring in de stijl van Reviewing Significance 3.0 / Klankbordgroepen 
organiseren voor de waardering / Opstellen van beheersplannen 
voor de drie archieven
 ›  Juli-september 2019: Verankering van resultaten in registratie-

tools / Publieksmomenten / Rapportage

Participatie:
 ›  Gros van registratiewerk gebeurt door vrijwilligers, begeleid door 

trajectbegeleider
 ›  Een klankbordgroep wordt samengesteld voor de cases van 

Schellekens-Vanhout en B-architecten. Leden van klankbordgroep 
registreren 1 dag mee.
 ›  Voor case Kieckens: studentenprojecten.

Criteria vastleggen:
 ›  Gesprek over criteria wordt ondersteund door waardenblokkendoos

Documentatie:
 ›  Verankering van kennis door uitbouw van een “toolkit waarderen”
 ›  Casespecifieke kennis: verankering in beheersplan per archief
 ›  Info over alle archieven aanvullen in Databank Architectuurarchieven
 ›  Case Schellekens-Vanhout: Verwerking in Archiefbank Kempen

GEBRUIKTE TOOLS 
 ›  “Waardenblokkendoos” (zelf ontwikkeld), gebaseerd op metho-

diek Reviewing Significance 3.0
 ›  “Waarderingsformulier voor architectuurarchieven” (ontwikkeld 

in fase I)

BETROKKEN PARTIJEN/PARTNERS
Case Schellekens & Vanhout
 ›  Luc Vanhout (Architects in Motion) – archiefeigenaar & partner
 ›  Rijksarchief – archiefeigenaar & partner
 ›  Erfgoed Noorderkempen – partner

Case B-architecten
 ›  B-architecten – archiefeigenaar & partner

Case Christian Kieckens
 ›  Christian Kieckens – archiefeigenaar & partner

TIMING  Oktober 2018 – september 2019

VRAAGSTELLING
Toolkit ontwikkelen om de verschillende onderdelen en docu-
menten binnen architectuurarchieven te waarderen

AANLEIDING
 ›  Het VAi krijgt veel vragen uit het erfgoed- en architectuurveld 

naar gericht advies omtrent het selecteren binnen architec-
tuurarchieven
 ›  Nood aan sensibilisatie van architecten m.b.t. de waarde van 

hun (digitaal) archief
 ›  Ontbreken van een werkbaar kader om binnen architectuurar-

chieven te waarderen. Voor digitaal archief ontbreekt dit zelfs op 
internationaal gebied.

NIVEAU VAN WAARDEREN
Deelcollectie (In archiefterminologie: Bestanddeel)

BEGINSITUATIE
 ›Eerste ervaringen met methodisch waarderen intra architec-

tuurarchieven met archief Monique Stoop
 ›  Eerste aanzetten van het begeleiden van architecten met het 

waarderen van hun archief in het project The archives @ the ar-
chitects
 ›  Pilootproject waarderen fase I

AFBAKENING   Waardering binnen een archiefgeheel

OMVANG VAN HET ERFGOED
 › Archief Jozef Schellekens
 ›  Archief Carli Vanhout-Paul Schellekens
 ›  Archief B-architecten
 ›  Archief Christian Kieckens

AARD VAN HET ERFGOED
Architectuurarchieven, analoog en 
digitaal

TREFWOORDEN/THEMA’S
Architectuur, archieven

ARCHITECTUURARCHIEF VLAANDEREN 

NAAR EEN BLAUWDRUK VOOR 
EEN ARCHITECTUURCOLLECTIE 
VLAANDEREN (FASE 2)


