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Archeologische waarden; het belang van een terrein
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bevinden die van lokale oí (inter)nationale

betekenis zijn, vanwege hun aard oÍ ouderdom

genoemd kunnen
waann zich structuren of (vondst)complexen bevinden die typerend
worden voor een bepaalde cultuur, periode en/oÍ gebeurtenis(sen)
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als bilzondere uitàrukking van (een) technische en/oÍ typologische ontwikkeling(en)

wegens innovatieve waarden of pionierskarakter
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esthetische kwallteiten van het ontwerp

weqens het bijzondere materiaalgebruik en/of ornamentiek
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het (bilzondere) belang van het object,
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vanwege de aard of ouderdom
de mate waarin deze typerend genoemd kunnen worden voor een
bepaalde cultuur, periode en/oÍ gebeurtenis(sen)
als biizondere uitdrukkinq van (een) historische, culturele, sociaal-economische

Vl L..",rbi.dtd.r;

ontwikkeling(en)
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(bljzondere) betekenis van het object, de structuur oÍ het complex
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landschappelijk
Js essentieei onderdeel uun.rn g,àt.t geheel, dat archeologisch, cultuurhistorisch,
(inter)nationaal belang is
architectonisch enloÍ stedenbouwkundig van lokaal of
een streek, stad, dorp of wijk
wegens de situering, verbonden met de ontwikkeiing / uitbreiding van

wegens de wijze van verkaveling, lnrichting en/of voorzieningen
voor het aanzien van een straat, stad, dorp of wijk
wegens de hoogwaardige kwalrteit van de bebouwing en de historisch-ruimteliike

relatle met groenvoorzieningen, wegen,
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Eaafheid / herkenbaarheid; belang van het object, de structuur of het complex
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weg911 de archeologische gaafheid van struduren en objecten

wggens de archrtectonische gaafheid van exterieur of interieur
wegens de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de
etc )
samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg'
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ogische, architectonische, bouwtechnrsche, typologische en functionele

zeldzaamheid, eventueel verbonden aan een bijzondere ouderdom
weqens een of meer van de onder I t/m V genoemde kwaliteiten
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