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Inleiding
Schoonheid en beleving

Experts en leken/bewoners

Theorie

Praktijk

Conclusies



Schoonheid
Schoonheid is:

• een kwaliteit of 
beleving met een positieve
ervaring.
• een kwaliteitsaspect

• ruimtelijke kwaliteit.



Erfgoedwaarden
• Gebruikswaarde

• Marktwaarde
• Cultuurhistorische waarde

• Belevingswaarde

• Statuswaarde
• Levensbeschouwlijke waarde



Wiens 
schoonheid?
• Waarderingsonderzoek

experts leken

informatiewaarde

Zeldzaamheid
Kenmerkendheid
Samenhang
uniciteit

Historische waarde Ouderdom
gaafheid

Belevingswaarde

Schoonheid
Gevoel
Emotie
verhalen

Vakmanschap
Compleetheid
Echtheid
Schoonheid.



Wiens 
schoonheid?
• Heritage Impact Assessment



Wiens 
schoonheid?
• Belevingsonderzoek

experts leken

Kennis en informatie vorm

objectief subjectief

Visuele kwaliteiten Esthetische waardering

analytisch holistisch

Feitelijke ouderdom/kennis 
intensief

Tijdhorizon 
grootouders

zeldzaamheid -

Gaafheid 
(1 stijlperiode)

Eenheid in vorm

- Onderhoud en 
verzorging

Bron: Coeterier, 2002



Landschapsbeleving

positief gewaardeerde
landschapskenmerken: 

• natuurlijkheid
• historische kenmerkendheid

negatief gewaardeerde
kenmerken:
• stedelijkheid

• horizonvervuiling.



Participatie
praktijk
Omgevingswet

Verdrag van Faro

Omgevingswet:
- Onder de Omgevingswet wordt participatie nog 
belangrijker. Vanaf dat moment is het voor 
gemeenten verplicht om participatiebeleid te 
hebben en speelt participatie een grote rol bij 
ruimtelijke projecten. Dit geldt voor initiatieven uit 
de markt en de samenleving maar óók voor 
initiatieven van de gemeente zelf.



Participatie
praktijk
Omgevingswet

Verdrag van Faro

Verdrag van Faro:
- Onderdeel van het erfgoedbeleid is het waarderen 
van erfgoed. De waardering is bijvoorbeeld 
voorwaarde voor een subsidie: wat is wel - en wat is 
geen erfgoed en wat krijgt (dus) wel subsidie en wat 
niet?

- De brede benadering van erfgoed in FARO plaatst 
vraagtekens bij die waardering: komt de 
expertmening naast of na die van de gemeenschap? 
FARO stelt dat iedereen toegang moet hebben tot 
erfgoed. Provincies geven aan dat lang niet al het 
(formele) erfgoed in Nederland toegankelijk is. 
Toegang tot cultureel erfgoed zou derhalve scherp 
gedefinieerd moeten worden.



conclusie
Nieuw onderzoek naar
waardering en beleving

Verbindingen maken tussen
experts en leken.
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