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Waarden
Waarden zijn diepgevoelde wensen van mensen die niet snel veranderen. Ze geven aan wat mensen echt belangrijk vinden. Mensen hebben oneindig veel
verschillende opvaKngen over hun leefomgeving. Door te kijken naar de waarden die ten grondslag liggen aan die opvaKngen is het mogelijk om die

Morele sferen
In een pluriforme samenleving met vele
verschillende mensen en meningen zijn

variëteit aan opvaKngen beter te begrijpen en er op in te spelen in omgevingsbeleid.

vraagstukken over de inrich<ng en gebruik

opvaKng. Mensen zijn zich niet al<jd bewust van hun waarden. Waarden zijn zo diepgeworteld in onze levenshouding dat ze als vanzelfsprekend zijn. Als

van de leefomgeving soms diepgaande morele

een discussie moeilijk verloopt, als opvaKngen botsen en als emo<es hoog oplopen wordt vaak het beste zichtbaar welke waarden een rol spelen.

Kenmerkend voor waarden is dat mensen er zelden expliciet over spreken. Waarden gaan verscholen in de argumenten die mensen aanvoeren bij een

dilemma’s. Het zijn dan vragen waarover

Opvattingen over de leefomgeving

mensen zich een oordeel vormen waarin

In de opvaKngen van mensen over hun
leefomgeving is een veer<gtal waarden

diepgevoelde wensen en voorkeuren tot
uitdrukking komen. Fundamentele vragen

herkenbaar. Waarden die hun gevoel, hun

over ‘het goede’.

wensen en hun gedrag ten aanzien van de

Vragen over welk recht heeT een mens op

leefomgeving verklaren. De morele sfeer

ingrijpen in de natuur?

waarin zo’n opvaKng gevormd wordt en het
morele fundament waarmee de onderliggende

Vragen over in welke leefomgeving voel ik mij

waarde nauw verbonden is, geeT duidelijk aan

thuis?

naar welke rich<ng die diepgevoelde voorkeur

Vragen over wat mooi is en wat zo lelijk is dat

uitgaat.

het verboden moet worden?

De waarden die ten grondslag liggen aan
opvaKngen over de leefomgeving zijn in kaart

Vragen over meer of minder bebouwing?

gebracht op de Waardenkaart Ruimtelijke

Om zich over dergelijke dilemma’s een

Ordening, de Waardenkaart Natuur en de

opvaKng te formuleren, plaatsen mensen

Waardenkaart Mobiliteit. Elke waarde wordt
op die waardenkaarten benoemd met een
woord. Daarbij is aangegeven met welk moreel
fundament die waarde verbonden is. En bij elke
w a a r d e i s e e n a a n t a l ke n m e r ke n d e
voorbeeldzinnen gegeven waarin die waarde
herkenbaar is.
In de zesvoudige zeshoek hiernaast zijn de
veer<g waarden samengebracht in een
overzicht, geordend naar de morele sferen
waarin die waarden gehanteerd worden. Dit
overzicht biedt houvast voor het herkennen en
formuleren van een argumenta<e achter een
opvaKng over de leefomgeving.

dergelijke dilemma’s in een van zes
verschillende morele sferen. Elk van die
morele sferen kent een kenmerkende manier
van argumenta<e, waarin een beperkt aantal
en onderling onderscheidende waarden een
rol speelt.

Morele fundamenten
Morele fundamenten zijn de basale intuï<es die in elk mens aanwezig zijn. Ze vormen de grondslagen voor onze emo<es en voor onze
oordeelsvorming over zaken die wezenlijk zijn. Dat zijn zaken die ons raken in ons menszijn, in ons samenleven met anderen en in onze rela<e tot
de leefomgeving. Mensen verschillen in hun geneigdheid om vraagstukken in een bepaalde morele sfeer te plaatsen en zich te oriënteren op een
bepaald moreel fundament. Dit is telkens opnieuw adankelijk van de situa<e of de emo<onele gesteldheid van het moment.

ABSTRACT•CONCREET•PERSOONLIJK•COLLECTIEF PROCES•INHOUDELIJK•GEBIEDSSPECIFIEK
Sommige waarden zijn heel persoonlijk en gelden voor een individu, andere waarden zijn kenmerkend voor een collectief. Waarden kunnen
verschillen in concreetheid. Sommige waarden zijn een abstract levensprincipe, waaraan leefregels en procesafspraken kunnen worden ontleend.
Andere waarden kunnen in technische termen worden benoemd, waaraan normen kunnen worden verbonden. Er zijn kenmerken van de
leefomgeving die kunnen worden benoemd aan de hand van waarden en die mensen soms als intrinsieke waarden zien. De Waardenbeandering
Leefomgeving richt de aandacht op de gehele variëteit aan waarden die aangetroffen kan worden in de opvattingen die er in de samenleving bestaan
over de leefomgeving. Enkele voorbeelden:
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Ve i l i g h e i d
Een collectieve waarde. Ligt ten grondslag aan kerntaken van de

Proportionaliteit

overheid in de leefomgeving: sterke dijken, strenge regels voor

van verdeling. Concreet te maken in spelregels over hoe rechten op

industrie. Wordt gehanteerd voor vraagstukken in de morele sfeer
van kwetsbaarheden.

ruimtegebruik worden verdeeld en om te bepalen aan wie en in welke
mate de baten van een investering toekomen.

Orde
Inhoudelijke waarde. Herkenbaar in vakmatige gehanteerde

Pracht
Abstracte waarde die onder ander tot uiting komt in opvattingen over

inrichtingsconcepten over de structuren en netwerken van de

vormgeving van gebouwde omgeving, landschap en natuur.

fysieke leefomgeving. Wordt toegepast op vraagstukken in de

Kenmerkend voor vraagstukken in de morele sfeer van ideaalbeelden.

morele sfeer van gezagsverhoudingen.

De zuiverheid van het ideaal domineert de oordeelsvorming.

Proceswaarde. Wordt gehanteerd in vraagstukken uit de morele sfeer

