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Wat?

Bij het beheer van een kerk is een categorisering van elementen dikwijls erg zinvol. Dit is in
feite een interne weging van de elementen: welke zijn erg belangrijk en waar investeren we onze
mensen en middelen in, en welke niet of kunnen zelfs verdwijnen? Deze categorieën zeggen iets
over de verschillen in betekenis, dat is de combinatie van alle waarden van de elementen.

Weging
Categorieën
beheer

Omschrijving: relatieve betekenis

A-Hoog

•

Hoge historische en/of sociale waarden

•

Topstuk, pronkstuk, kerncollectie, schat

•

Beeldbepalend en/of onmisbaar element voor de betekenis van het geheel

•

Bijna altijd opgenomen in inventarissen, gepubliceerd, soms beschermd

•

Dikwijls op een bijzondere wijze tentoongesteld of zorgvuldig bewaard

•

Vaak prioritair voor conservering of restauratie

•

In geval van een calamiteit, als eerste te evacueren!

•

Historische en/of sociale waarden prominent aanwezig

•

Belangrijk voor de betekenis van het geheel, hoort bij een ensemble of
betekenisvol gebruik van het geheel

•

Dikwijls opgenomen in inventarissen. Worden soms gevraagd voor tentoonstellingen/bruiklenen

•

Gemiddelde prioriteit in onderhoudsplannen of lijsten voor conservatie en
restauratie

•

Zorgvuldig onderhoud en bewaring zeker van belang

•

Lage historische of sociale waarden

•

Niet zo relevant voor de betekenis van het geheel: element hoort meestal
niet bij een ensemble of wordt niet meer betekenisvol gebruikt.

•

Dikwijls, maar niet altijd, in bergruimten verzeild geraakt

•

Meestal niet opgenomen in inventarissen

•

Lage prioriteit voor conservering of restauratieplannen, laag op onderhoudsplanning

•

Geen historische of sociale waarden

•

Geen of zelfs negatieve invloed op de betekenis van het geheel. Geen deel
van een ensemble en ondersteunt niet het betekenisvol gebruik ervan

•

In feite geen erfgoed

B-Gemiddeld

C-Laag

D-Geen

O: Onbekend

Onbekend, verder onderzoek nodig.
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