
 

            

           

             

              

             

             

        

            

         

   

          

     

         

   

          

 

        

      

    

           

          

   

          

         

  

          

   

        

      

Waarderi gscriteria 

De Rij sdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een standaard ontwi  eld voor het 

waarderen van bouw unst. Daarmee  unnen de monumentale waarden van een gebouw 

helder en eenduidig vastgesteld worden. De waardering speelt een leidende rol bij het 

aanwijzen van een gebouw als monument én bij het wijzigen van het beschermde gebouw. 

De waardering is gebaseerd op vijf hoofdcriteria die zijn onderverdeeld in subcriteria. De 

va gebieden  unst en geschiedenis vormen de basis van de waardering van het gebouwde 

erfgoed. Maar daarnaast spelen oo  geestelij e, geografische, sociaal-economische, 

bestuurlij e en technische ontwi  elingen een rol in de waardering, naast gaafheid en 

zeldzaamheid. Ieder monument heeft een eigen palet van waarden. 

I Cultuu histo ische waa den 

1. belang van het object/complex als bijzondere uitdru  ing van (een) culturele, sociaal-

economische en/of bestuurlij e/beleidsmatige en/of geestelij e ontwi  eling(en);

2. belang van het object/complex als bijzondere uitdru  ing van (een) geografische,

landschappelij e en/of historisch-ruimtelij e ontwi  eling;

3. belang van het object/complex als bijzondere uitdru  ing van (een) technische en/of

typologische ontwi  eling(en);

4. belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pioniers ara ter;

5. belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde.

II A chitectuu - en kunsthisto ische waa den 

1. bijzonder belang van het object/complex voor de geschiedenis van de architectuur en/of

bouwtechnie ;

2. bijzonder belang van het object/complex voor het oeuvre van een bouwmeester,

architect ingenieur of  unstenaar;

3. belang van het object/complex wegens de hoogwaardige esthetische  waliteiten van het

ontwerp;

4. belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebrui , de ornamentie

en/of monumentale  unst;

5. belang van het object/complex wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en

interieur(onderdelen).

III Situationele en ensemblewaa den 

1. bete enis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of

architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex;
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2. a. bijzondere, beeldbepalende bete enis van het object voor het aanzien van zijn

omgeving;

b. bijzondere bete enis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving, wij , stad

of stree ; 

3. a. bijzondere bete enis van het complex wegens de hoogwaardige  waliteit van de

bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelij e context en in relatie tot de

daarbij behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of

archeologie;

b. bijzondere bete enis van het object wegens de wijze van

ver aveling/inrichting/voorzieningen. 

IV Gaafheid en he kenbaa heid 

1. belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid en/of

her enbaarheid van ex- en/of interieur;

2. belang van het object/complex wegens de materiële, technische en/of constructieve

gaafheid;

3. belang van het object/complex als nog goed her enbare uitdru  ing van de

oorspron elij e of een belangrij e historische functie;

4. belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van belangwe  ende

historische bouw- en/of gebrui sfasen;

5. belang van het complex wegens de gaafheid en her enbaarheid van het gehele

ensemble van de samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen, he wer en,

tuinaanleg e.d.);

6. belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de

stedelij e, dorpse of landschappelij e omgeving.

V Zeldzaamheid 

1. belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch,

bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;

2. uitzonderlij  belang van het object/complex wegens relatieve zeldzaamheid in relatie tot

één of meer van de onder I t/m III genoemde  waliteiten.
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