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lr Archeologische waarden; het belang van een terrein

**., ,or-', ,tu,,t.*n? (vondst)complexen bevinden die van lokale oí (inter)nationale

betekenis zijn, vanwege hun aard oÍ ouderdom

waann zich structuren of (vondst)complexen bevinden die typerend genoemd kunnen

worden voor een bepaalde cultuur, periode en/oÍ gebeurtenis(sen)

*uurin J. È.*uu',omstandiqheden voor organische materialen zodanig ziin dat er zich

*_, n iPol_tgg.j bewa a rde reÍe n bevi n de n (ho ut, I udtl:",)--_-,-.----

il Cr-iltrrtËtt*,h, *aarden; het belang van het oblect, de structuur of!{!91Eg

;b bUttrd*rtdtrkktg van (een) historische, culturele, sociaal-econ.mische of

s ge:1!liike ontwik!9linsJen)

als bilzonclere uitdrukking van (een) geàgrafislhe, landschappelijke en/oí bestuurliike

on rw:kke'irg(en)

als bilzondere uitàrukking van (een) technische en/oÍ typologische ontwikkeling(en)

wegens innovatieve waarden of pionierskarakter

^l voor de Ogschlgdeii; yan de architectuur en/of bouwtechniek

-l voor het oeuvre van een bouwmeester of architect
:

I wegens de hoogwaardige esthetische kwallteiten van het ontwerp

-i weqens het bijzondere materiaalgebruik en/of ornamentiek

-, *.g.n, d, bilrgqqlïIrnEru.turl.T*L.tl.yt-litgt,rrtlon9"-998!

fi L*d"h.pprltk, t,rrrtdàn; het (bilzondere) belang van het object, 9e:tructuvlgi-Ltl-tl1q!'l
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 ontwikkeling(en)

Vl L..",rbi.dtd.r; (bljzondere) betekenis van het object, de structuur oÍ het complex nvt . 1 : 2 3, 4 : 5 rtoelichting

Js essentieei onderdeel uun.rn g,àt.t geheel, dat archeologisch, cultuurhistorisch, landschappelijk

architectonisch enloÍ stedenbouwkundig van lokaal of (inter)nationaal belang is

wegens de situering, verbonden met de ontwikkeiing / uitbreiding van een streek, stad, dorp of wijk

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, wglllql{ofgg:1ggtle|qh:lq

- 
U Eaafheid / herkenbaarheid; belang van het object, de structuur of het complex

weg911 de archeologische gaafheid van struduren en objecten

wggens de archrtectonische gaafheid van exterieur of interieur

wegens de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de

samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg' etc )

rn relatie tot Je slructurele en/ofvisue e gaaÍheid;an de stedelijke, dorpse en/oÍ

- , landsóappelijke omgevilq .--_-----

tti_l*ggygrde; (uiuonderlijkDelans van het9E1,Lgt-l'l!1911 g!.[tlg1gl'I 
- *-- - -]

Iwege'rs de scroorheid 
r- v'/egens de ner.nneringswaa'de I
I

i
wegens de functie in de woon- of werkomgeving __"__.-'-, -J

Vïf zrb^rth.dl-t^.d"i!k) b.htq tm h;t ó1.d, d;ttt;;" tf h.t t*ph-.-_l nvt 1',2 
"3

4,5:toeiichting

*g,n*r.hÀof 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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