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Projectdoelstellingen

• Een waarderingskader ontwikkelen als gemeenschappelijke tool binnen en buiten de organisatie
• Gemeenschappelijk vocabularium
• Duidelijke rolverdeling in het veld van partners

• Het waarderingskader toepassen op de eigen collectie:
• Verrijkte beschrijvingen
• Basis voor het toekomstige collectiebeleid
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Voor het waarderen

• Historische groei van de collectie in kaart brengen
• Collectiegebruik in kaart brengen
• Het collectiebeleid van andere architectuurinstituten
• Databank architectuurarchieven analyseren



Voor het waarderen: De historische groei van de collectie

Periode verwerving

Aantal 

archieven

Totale 

verzekeringswaarde

1986-1990 1 6,78%

1991-1995 15 25,41%

1996-2000 12 9,70%

2001-2005 43 18,37%

2006-2010 26 17,07%

2011-2015 38 19,46%

2016-2017 11 3,21%



Voor het waarderen: Het gebruik van de collectie

• Cijfers van drie jaar leeszaalbezoek
• 14 categorieën van gebruik



Voor het waarderen: Het collectiebeleid van andere instituten
• CIVA, Het Nieuwe Instituut, Centre Canadien d’Architecture, Architekturzentrum Wien, 

Deutsches Architekturmuseum...
• Verschillen

• Gebouwde omgeving vs. Focus op architectuur
• Nationale focus vs. Internationale, thematische focus
• Hele archieven vs. Aparte projecten



Voor het waarderen: De databank architectuurarchieven
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Waardering: definities

• Waarderen in de archiefwereld:
“Activiteit binnen de selectie waarbij door bestudering van de context van archiefbescheiden wordt bepaald welke categorieën 
archiefbescheiden voor tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder toekenning van 
bewaartermijnen”
(Bron: Archiefwiki, https://archiefwiki.org/wiki/Waardering) 

https://archiefwiki.org/wiki/Waardering


Waardering: definities

• Waarderen in de erfgoedwereld:
“‘Significance’ refers to the values and meanings that items and collections have for people and communities. Significance 
helps unlock the potential of collections, creating opportunities for communities to access and enjoy collections, and to 
understand the history, cultures and environments of Australia.”
(Bron: Significance 2.0) 



Waardering: toepassing binnen het project

• Kwantitatieve gegevens aanvullen met kwalitatieve
• Een leermoment voor het gehele team
• Een manier om draagvlak te verhogen voor toekomstig collectiebeleid
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Waardering: naar een methodiek

• Methodiek ontwikkeld en besproken via drie organen:
• Kernteam
• Klankbordgroep met VAi-doelgroepen
• Klankbordgroep met collega-erfgoedinstellingen



Waardering naar een methodiek

• Waarderingsformulier architectuurarchieven (VAi)
• Vier secties:

• Kenmerken (Afmetingen, datering...)
• Betekenis van de archiefvormer (Architectuurvisie, 

receptie, constructie en materialen...)
• Betekenis van het archief (Getuigeniswaarde, artistieke 

waarde, sociaal-maatschappelijke waarde, volledigheid)
• Gebruikswaarde van het archief = gebaseerd op de 

gebruikers (historici, monumentenzorgers, 
publiekswerking...)

https://www.architectuurarchiefvlaanderen.be/nl/artikel/demoversie-waarderingsformulier-vai


Waardering: De uitvoering

• Objectief:
• 120 archieven gewaardeerd

• Stap 1: Informatie vergaren
• Archieven verdelen onder medewerkers
• Juni uitroepen tot waarderingsmaand
• Individueel formulier invullen
• Steekproeven, foto’s...

• Stap 2: Collectief waarderen
• Waarderingsdagen vastleggen
• Quoteren en aanvullen



Waardering: De uitvoering
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Resultaten

• Een basis voor het collectiebeleid
• Toegangen kunnen worden verrijkt
• Meer kennis over de archieven...
• ... Beter verdeeld onder de medewerkers
• Ervaring met dergelijke projecten
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Resultaten: Lessons learned

• Voldoende doorlooptijd nemen en ruim op voorhand communiceren
• Durf prioriteiten stellen
• Dé methodiek bestaat niet. Iedere situatie is weer anders.
• Procesopvolging en –evaluatie belangrijk



To be continued

• Project waarderen fase II
• 3 cases:

• Archief Schellekens – Vanhout – Schellekens:  statisch architectenarchief, lokaal beheerd
• Archief B-Architecten: dynamisch architectenarchief, bij het architectenbureau
• Archief Christian Kieckens, collectie VAi, met focus op digitaal archief

• Doel: Uitbouwen van een toolkit voor waardering van architectuurarchief op macro-
en meso-niveau.



Vragen en info

vai.be
architectuurarchiefvlaanderen.be/waarderen

Wim Lowet wim.lowet@vai.be
Gwenny Dhaese gwenny.dhaese@vai.be

http://www.vai.be/
https://www.architectuurarchiefvlaanderen.be/waarderen
mailto:wim.lowet@vai.be
mailto:gwenny.dhaese@vai.be

