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Indeling

Oorsprong? Wat, waarom, hoe? 

Waarderen in 
Vlaanderen

Waarderen in functie 
van duurzaam 
depotbeleid 
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Burracharter 
van 1979 

• the Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural 
Significance

• = de esthetische, historische, wetenschappelijke, sociale of spirituele
waarde voor de generaties uit het verleden, het heden en de toekomst.

• Behoud van het erfgoed: alle processen die verband houden met de 
zorg voor een plaats (‘a place’) met als doel de culturele betekenis te
behouden.

• Revisie in 1999: nadruk op participatieve aspect

• Meest recente revisie in 2013



Burracharter van 1979: 
vertaling naar de praktijk

• Marta de la Torre and Randall 
Mason, Assessing the Values of 
Cultural Heritage, Getty 
Conservation Institute,  2002 
(onderzoek opgestart in 1995) 





Burracharter van 1979: 
vertaling naar de praktijk

• 2001: Significance – a guide to 
assessing the significance of 
cultural heritage objects and 
collections , een uitgave door 
Roslyn Russell and Kylie 
Winkworth in het kader van een 
Heritage Collections Council 
project. Deze methodiek (herzien 
in 2009)



Significance

https://www.significanceinternational.co
m/AboutUs/VeronicaBullock.aspx

https://www.significanceinternational.com/AboutUs/VeronicaBullock.aspx


Burracharter van 1979: 
vertaling naar de praktijk

• Erica AVRAMi, Susan Macdonald, 
Randall Mason en David Myers, 
Values in heritage management, 
Emerging approaches and 
Research Directions, Getty 
Conservation Institute, 2019



Wat is 
waarderen? 

• Waarderen is het proces van onderzoeken, begrijpen en 
vastleggen van verschillende erfgoedwaarden op een rationele 
en gestructureerde wijze, samen met interne en externe 
belanghebbenden en belangstellenden.

De betekenis van erfgoed is het resultaat van de analyse van de 
waarden die het vertegenwoordigt.

Participatieve waardering agrarisch erfgoed Texture, met CAG en FARO ©
FARO



Waarom? 

• Herkennen en verzamelen

• Behouden en borgen

• Onderzoeken

• Presenteren en toeleiden

• Participatie

• Herbestemmen/ontzamelen





Waarderen 
cultureel 
erfgoed in 
Vlaanderen

• Voor 2017: weerstand

• Impulssubsidies dept Cultuur Jeugd en Media in 2 fasen

• Vorming

• Expertise in Vlaanderen: samenwerking met Rijksdienst
Cultureel Erfgoed Nederland: Particileren



• Impulssubsidies waarderen: gerichte keuze op basis van vragen, noden: kennis delen
met hele veld

• 2 rondes: 

• 2017-2018: landelijk erkende musea en dienstverlenende organisaties

• 2018-2019: landelijk erkende en regionale dienstverleners

• Vorming FARO: basiscursus, masterclasses,  intervisie pilootprojecten en webinars

Participatieve waardering Poppen figurentheater Mechelen, Het Firmament ©
FARO




