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BIJLAGE IV WAARDEREN VAN VINDPLAATSEN  
 

 

Het proces van waarderen 

In het onderstaande wordt op korte en schematische wijze het proces weergegeven dat tot 

een waardestelling leidt, eerst tekstueel en vervolgens in een stroomdiagram. 

Ten eerste wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege hun belevingswaarde, op basis van hun 

schoonheid of herinneringswaarde, als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. 

De vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld. Een monument 

wordt op basis van fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaardig aangemerkt, indien de 

criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes punten) scoren. 

De beoordeling van de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio waarin de vind-

plaats zich bevindt, op deze wijze wordt de conserveringstoestand in relatie tot de andere 

relevante sites bekeken. Zo kan in Pleistoceen Nederland een vlakgraf, waar geen botmate-

riaal, maar nog wel een lijksilhouet aanwezig is, een hoge waardering krijgen, terwijl in Ho-

loceen Nederland de afwezigheid van botmateriaal - wanneer dit wel verwacht mag worden - 

tot een lage waardering kan leiden. 

Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), wordt naar de inhoudelijke 

kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of een vindplaats toch behoudenswaardig is. Indien 

te verwachten is dat op een van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de 

vindplaats ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel er voor te 

zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks inhoudelijk 

van groot belang, uit de beoordeling vallen. 

Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaardig zijn 

aangemerkt, worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit. 

- Eerst vindt een afweging plaats op de eerste drie inhoudelijke kwaliteitscriteria; zeldzaam-

heid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Bij een bovengemiddelde score van zeven 

punten of meer wordt het monument als behoudenswaardig aangemerkt. 

- Na deze weging wordt bij vindplaatsen met een lagere inhoudelijke waardering (minder 

dan zeven punten) nagegaan of het criterium representativiteit van toepassing is. Zo ja, 

dan wordt een voorstel gedaan voor een als behoudenswaardig aan te merken steekproef 

per categorie. 

- De overige vindplaatsen zijn niet behoudenswaardig. 

 

Waarden  Criteria  Scores 

 Hoog  Midden  Laag 

Beleving Schoonheid Wordt niet gescoord 

Herinneringswaarde Wordt niet gescoord 

Fysieke kwaliteit Gaafheid      3      2      1 

Conservering      3      2      1 

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid      3      2      1 

Informatiewaarde      3      2      1 

Ensemblewaarde      3      2      1 

Representativiteit                         N.v.t. 

 

Tabel 1. Scoretabel waardestelling. 

 

Hoewel voor sommige vindplaatsen (bv. op grond van beleving) al in een vroeg stadium van 

het waarderingsproces de behoudenswaardigheid wordt vastgesteld, is het noodzakelijk ook 

de andere variabelen te scoren. Dit om eventueel de ensemblewaarde van andere sites en/of 

de representativiteit vast te kunnen stellen. De procedure van afweging kan als volgt in een 
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stroomdiagram worden weergegeven (het proces binnen het kader is de waardestelling, 

daarna komt het selectieadvies): 

 

 
 

Figuur 1. Waarderingscriteria. 

 
Operationalisering van de waarderingscriteria 

In deze paragraaf wordt de operationalisering van de hiervoor schematisch weergegeven 

aanpak toegelicht. Alle criteria worden nader gedefinieerd en besproken. Vervolgens wordt 

aandacht besteed aan de waardestelling, die bereikt wordt door middel van een systeem tot 

waardering. Daartoe wordt aan de meeste criteria een meetwaarde toegekend. Om tot een 

afweging te kunnen komen, wordt daarbij een intervalschaal gehanteerd, waarbij meet-

waarden (scores 1, 2 of 3) worden toegekend aan de scores ‘laag’, ‘midden’ en ‘hoog’. 

 

 

1. Waardering op belevingsaspecten 

De belevingswaarde van een archeologisch monument valt uiteen in twee criteria: ‘schoon-

heid’ en ‘herinneringswaarde’. Bij beide gaat het vooral om zichtbare vindplaatsen. 

 

Schoonheid 

De schoonheid is de esthetisch-landschappelijke waarde van een archeologisch monument, 

die in de zichtbaarheid van de vindplaats tot uiting komt. 

 

Parameters 

- Zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement; 

- Vorm en structuur; 

- Relatie met omgeving. 

 

Operationalisering 

Bij dit criterium staat de uiterlijke verschijningsvorm centraal, het gaat om aspecten als 

zichtbaarheid als landschapselement, samenhang met andere (zichtbare) vindplaatsen of 

landschapselementen en de landschappelijke entourage. 
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Met name in historische binnensteden kan men hier denken aan zaken die bovengronds een 

afspiegeling vormen van de structuur van het bodemarchief en in feite als bovengrondse ar-

cheologie (bouwhistorie) gezien kunnen worden. Hier valt te denken aan historische percele-

ring, stratenpatronen e.d. 

Wat dit waarderingscriterium een extra belang geeft, is dat het in feite ook om de visuele 

representatie van het verder onzichtbare archeologische bodemarchief gaat. Visueel waar-

neembare vindplaatsen vormen een zichtbare herinnering aan het verleden en dienen zoveel 

mogelijk behouden te blijven, zelfs al is de wetenschappelijke betekenis in bepaalde gevallen 

gering. In Nederland zijn zichtbare archeologische vindplaatsen, zowel in de vorm van ‘posi-

tief’ (boven de grond) als ‘negatief’ (uitgegraven) reliëf, relatief schaars. Ondanks het gege-

ven dat deze vindplaatsen behouden dienen te blijven, is het, met name om goede keuzes 

te kunnen maken, noodzaak ook op de volgende waarderingscriteria te scoren. 

 

Herinneringswaarde 

De herinneringswaarde is de ‘herinnering’ die het archeologisch monument oproept over het 

verleden.  

 

Parameters 

- Verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenis 

- Associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis 

 

Operationalisering 

Er zijn vindplaatsen die zijn verbonden met een levende herinnering aan het verleden. Het 

feit dat deze bestaat, duidt er veelal op dat het om een zichtbaar monument gaat, maar dat 

is niet per definitie noodzakelijk. Ook een plaats zonder zichtbare overblijfselen kan als ’lieu 

de memoire’ voortleven. Daarbij zijn verschillende vormen te onderscheiden: 

- Er is een categorie die direct verbonden is met historische gebeurtenissen. Meestal zijn het 

vindplaatsen van relatief geringe ouderdom waaraan de herinnering altijd is blijven voort-

leven. In enkele gevallen gaat het om vindplaatsen waarvan de relatie met historische ge-

beurtenissen van ouder datum door opgravingen en/of ander wetenschappelijk onderzoek 

is vastgesteld. 

- Een tweede categorie betreft vindplaatsen die niet zozeer met feitelijke historische gebeur-

tenissen zijn verbonden, maar die in de overlevering worden geassocieerd met sagen en 

legenden, waaraan een religieuze betekenis wordt toegekend, of die om andere redenen 

een rol spelen in de beleving van het landschap. 

In beide gevallen gaat het om vindplaatsen waarvan de herinneringswaarde expliciet kan 

worden vastgesteld. Dit kan een argument zijn voor behoudenswaardigheid. Deze vindplaat-

sen doorlopen eveneens de waarderingsstappen waarbij de fysieke en inhoudelijke kwaliteit 

worden beoordeeld. In stedelijk gebied zijn de vindplaatsen op gelijke wijze te waarderen.  

 

Het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor de bescherming van archeologische 

vindplaatsen verloopt in de praktijk veelal door de vindplaatsen met een hoge belevings-

waarde als voorbeeld te stellen. Deze objecten staan dan tevens symbool voor de vele niet 

zichtbare archeologische vindplaatsen. 

 

 

2. Waardering op fysieke criteria 

De fysieke kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin archeologische overblijfselen nog in-

tact en in hun oorspronkelijke positie aanwezig zijn. Binnen deze waarde wordt onderscheid 

gemaakt tussen de criteria gaafheid en conservering. Bij het criterium gaafheid moet ook de 

stabiliteit van de fysische omgeving in beeld worden gebracht; met name onder water kan 

de gaafheid van een vindplaats door natuurlijke processen (met name stromingen) snel ver-

anderen. 
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Gaafheid 

Gaafheid is de mate van het niet-verstoord zijn en de stabiliteit van de fysieke omgeving. 

 

Parameters 

- Aanwezigheid sporen; 

- Gaafheid sporen; 

- Ruimtelijke gaafheid; 

- Stratigrafie intact; 

- Mobilia in situ; 

- Ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling; 

- Ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen; 

- Aanwezigheid antropogeen biochemisch residu; 

- Stabiliteit van de natuurlijke omgeving. 

 

Operationalisering 

Door middel van inventariserend veldonderzoek zijn gegevens verzameld over de fysieke 

toestand van vindplaatsen. Daarbij wordt enerzijds inzicht verkregen in de kwaliteitsbepa-

lende randvoorwaarden (bijvoorbeeld bodemopbouw, grondwaterpeil etc.), anderzijds wordt 

concrete informatie over de aanwezigheid, de kwantiteit en de kwaliteit van archeologische 

informatiebronnen evenals over de omvang van de betreffende vindplaatsen verworven. 

 

Conservering 

Met conservering wordt de mate bedoeld waarin archeologisch vondstmateriaal bewaard is 

gebleven. 

 

Parameters 

- Conservering artefacten (metaal/overig); 

- Conservering organisch materiaal. 

 

Operationalisering 

Door middel van inventariserend veldonderzoek zijn gegevens verzameld over de fysieke 

toestand van vindplaatsen. Daarbij wordt enerzijds inzicht verkregen in de kwaliteitsbepa-

lende randvoorwaarden (bijvoorbeeld bodemopbouw, grondwaterpeil etc.), anderzijds wordt 

concrete informatie over de aanwezigheid, de kwantiteit en de kwaliteit van archeologische 

informatiebronnen evenals over de omvang van de betreffende vindplaatsen verworven. 

 

 

3. Waardering op inhoudelijke criteria 

Als de bovenstaande stappen in het proces van waardering zijn doorlopen, staat vast welke 

archeologische vindplaatsen behoudenswaardig zijn op basis van hun zichtbaarheid of, in 

principe, op basis van hun fysieke toestand. Vervolgens komt de waardering op basis van 

inhoudelijke kwaliteit. Binnen deze waarde wordt onderscheid gemaakt tussen vier criteria, 

te weten: zeldzaamheidswaarde; informatiewaarde; ensemblewaarde en representativiteit. 

 

Zeldzaamheidswaarde 

De zeldzaamheid is de mate waarin een bepaald type monument schaars is (of is geworden) 

voor een periode of in een gebied. 

 

Parameters 

- Het aantal vergelijkbare vindplaatsen van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde periode, 

binnen dezelfde archeoregio, waarvan de aanwezigheid is vastgesteld; 

- Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart. 

 



Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, Groningenweg 10, Postbus 420, 2800 AK  Gouda 
tel 085-4862450, www.sikb.nl 

Bijlage IV Waarderen van vindplaatsen, KNA versie 3.3 Pagina 5 van 7 

Operationalisering  

Zeldzaamheid is een relatief begrip. De beoordeling van zeldzaamheid berust op het huidige 

inzicht in de inhoud en samenstelling van het bodemarchief. Zeldzaamheid wordt beoordeeld 

als ‘laag’ (score 1), indien in de betreffende regio/stad nog een groot aantal vergelijkbare 

vindplaatsen uit dezelfde periode bewaard zijn gebleven die in een vergelijkbare of betere 

conditie verkeren. Dit kan worden vastgesteld op basis van feiten (een beschikbare inventa-

risatie), maar ook op een verwachting, mits deze is gebaseerd op een recente en specifieke 

verwachtingskaart. 

Zeldzaamheid wordt beoordeeld als ‘hoog’ (score 3), indien het om een uniek monument 

gaat of als er in de betreffende regio niet of nauwelijks vergelijkbare vindplaatsen bekend 

zijn. In de overige gevallen volgt een score als ‘midden’. 

 

Informatiewaarde 

De informatiewaarde is de betekenis van een monument als bron van kennis over het verle-

den. 

 

Parameters 

- Opgraving/onderzoek van vergelijkbare vindplaatsen binnen dezelfde archeoregio (min-

der/meer dan 5 jaar geleden; volledig/partieel) 

- Recent en systematisch onderzoek van de betreffende archeoregio 

- Recent en systematisch onderzoek van de betreffende archeologische periode 

- Passend binnen vastgesteld onderzoeksprogramma van universitair instituut of Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Operationalisering  

Informatiewaarde wordt bepaald door de mate waarin (een opgraving van) de vindplaats 

een bijdrage kan leveren aan nieuwe kennisvorming over het verleden. De informatiewaarde 

wordt mede bepaald door de ensemblewaarde. De informatiewaarde van een monument 

wordt bepaald door middel van een score, die is gebaseerd op een analyse van kennislacu-

nes en actuele vraagstellingen. 

In eerste instantie is bepalend de huidige stand van kennis over vergelijkbare vindplaatsen 

uit dezelfde periode in dezelfde (archeo)regio. Er zijn verschillende soorten kennislacunes te 

onderscheiden, die al dan niet gecombineerd kunnen voorkomen: 

- Geografische kennislacunes: witte vlekken op de archeologische kaart, d.w.z. gebieden 

waarvan relatief weinig gegevens bekend zijn; 

- Chronologische kennislacunes: tijdvakken en/of perioden waarover we nog relatief slecht 

geïnformeerd zijn; 

- Inhoudelijke of thematische kennislacunes: deze hebben betrekking op uiteenlopende 

aspecten van de geschiedenis van Nederland. 

Als de zeldzaamheid ‘hoog’ is beoordeeld, is de informatiewaarde veelal ook ‘hoog’. De an-

dere scores kunnen verschillen: ook bij veel voorkomende typen van vindplaatsen kunnen 

kennishiaten bestaan, terwijl anderzijds een monument dat op zeldzaamheid gemiddeld 

scoort, kan behoren tot een categorie waarover veel informatie voorhanden is. 

 

Ensemblewaarde (archeologische en landschappelijke context) 

De ensemblewaarde (of contextwaarde) is de meerwaarde die aan een monument wordt 

toegekend, op grond van de mate waarin sprake is van een archeologische context en van 

een landschappelijke context. 
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Parameters 

 

Archeologische context 

- Synchrone context (voorkomen van vindplaatsen uit dezelfde periode binnen de microre-

gio); 

- Diachrone context (voorkomen van vindplaatsen uit op een volgende perioden binnen de 

microregio). 

 

Landschappelijke context  

- Landschappelijke context (fysisch- en historisch-geografische gaafheid van het contempo-

raine landschap); 

- Aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de directe omgeving. 

 

Operationalisering 

 

Archeologische context heeft betrekking op de aanwezigheid en de informatiewaarde van 

andere in de nabije omgeving aanwezige bronnen van archeologische informatie. Het gaat 

daarbij om de vraag: 

- of zich in de nabije omgeving meer vindplaatsen uit dezelfde archeologische periode bevin-

den, waardoor inter-site analyse mogelijk is; 

- of er vindplaatsen voorkomen uit meerdere perioden, waardoor het mogelijk is om de ont-

wikkeling te bestuderen. 

In stedelijk gebied is de archeologische context binnen de historische kernen vrijwel altijd 

zeer sterk aanwezig. In het voormalig buitengebied, dat nu ingebouwd is, kan dit variëren. 

 

Landschappelijke context is de mate waarin het oorspronkelijke landschap nog aanwezig 

en/of herkenbaar is, daarbij is ook de aanwezigheid van organische sedimenten in de omge-

ving van een monument van belang. Deze elementen dragen in hoge mate bij aan de moge-

lijkheden tot onderzoek van toenmalige landschappen en landgebruik. 

In stedelijk gebied is de landschappelijke context, uitzonderingen daargelaten, niet van toe-

passing of grotendeels verloren gegaan en dus laag. Als dit begrip als stedelijk landschap 

wordt geïnterpreteerd, dan vallen de waardevolle gebieden onder de historische binnenstad. 

 

De ensemblewaarde wordt bepaald op basis van de ‘nabije omgeving’. Relevant is dus niet 

de (archeo)regio als geheel, maar het archeologisch-landschappelijk samenstel. Een punt 

van aandacht is hier de archeologische neerslag van de interactie tussen platteland en stad 

(historische binnensteden). Door de nadere taakverdeling binnen het archeologisch bestel 

worden de archeologische vindplaatsen in het stedelijk gebied veelal binnen de gemeente 

gewaardeerd, terwijl het omringende platteland veelal door provincie of rijk wordt gewaar-

deerd. Er moet voor worden gewaakt dat hierdoor de eerder genoemde interactie wordt on-

dergewaardeerd. 

De ensemblewaarde wordt vastgesteld op basis van beide contexten. In principe wordt uit-

gegaan van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (incidenteel zal ook een 

bureauonderzoek al voldoende informatie opleveren). Deze informatie wordt bekeken in 

combinatie met aanvullende gegevens over de omgeving dan wel de verwachting daarover, 

gebaseerd op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) en/of andere verwach-

tingskaarten. Deze vergelijking levert de basis voor de beoordeling van de landschappelijke 

context en kan aanvullende overwegingen leveren bij de beoordeling van de archeologische 

context. Indien beide contexten niet meer in voldoende mate aanwezig zijn, wordt de en-

semblewaarde als ‘laag’ beoordeeld, indien een van beide niet (meer) aanwezig is of bedui-

dend is aangetast, is de beoordeling ‘midden’, en als beide nog in hoge mate voorhanden 

zijn, volgt waardering als ‘hoog’. 
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Representativiteit 

De representativiteit is de mate waarin een bepaald type monument karakteristiek is voor 

een periode, dan wel een gebied. 

 

Parameters 

- Kenmerkendheid voor een bepaald gebied en/of periode; 

- Het aantal vergelijkbare vindplaatsen van goede fysieke kwaliteit uit dezelfde periode bin-

nen dezelfde archeoregio waarvan de aanwezigheid is vastgesteld en waarvan behoud is 

gegarandeerd; 

- Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart. 

 

Operationalisering 

Voor het inhoudelijke waardeoordeel is ook het criterium representativiteit van belang, wat 

alleen relevant is indien bij het uitvoeren van de waardering het vermoeden bestaat dat 

duurzaam behoud van de vindplaats gerealiseerd kan worden. 

De waarde van het oordeel over de representativiteit neemt toe, naarmate meer informatie 

beschikbaar is over vergelijkbare vindplaatsen uit dezelfde periode en hetzelfde gebied. Er 

zijn er veel van en er is relatief veel van bekend. Dat betekent dat dergelijke vindplaatsen 

meestal niet op de eerste drie inhoudelijke criteria (zeldzaamheid, informatie en ensemble) 

voor selectie in aanmerking zullen komen. Om wel tot een evenwichtige steekproef te ko-

men, dient in principe - op basis van een inventarisatie per archeoregio/gebied/stad - een 

waardering op basis van representativiteit plaats te vinden.  

 

Waardering in stedelijk gebied 

In stedelijk gebied gelden omstandigheden die het beoordelen volgens het te behandelen 

stramien compliceren: 

- Er is vaak geen mogelijkheid tot het doorlopen van de in de vorige paragrafen beschreven 

stappen. De ruimte voor inventariserend veldonderzoek is er vaak niet en de IKAW of an-

dere verwachtingskaarten zijn voor stedelijke gebieden veelal niet aanwezig; 

- De economische druk op de grond in stedelijk gebied is vaak hoog; 

- De waarde van archeologische terreinen in stedelijk gebied hangt veelal samen met de his-

torische ontwikkeling van de stad. Uit deze, archeologisch bezien, relatief recente periode 

zijn veelal nog gebouwde vindplaatsen (huizen, kerken, muren e.d.) en structuren (plei-

nen, grachten, straten e.d.) bewaard gebleven en zichtbaar. De waardering van de archeo-

logische terreinen kan dus niet los worden gezien van deze gelijktijdige of in de tijd opvol-

gende fenomenen in casu de gehele (historische) stedelijke context. 

 

Dit laatste punt verduidelijkt dat in stedelijk gebied onderscheid moet worden gemaakt tus-

sen enerzijds de historische binnensteden en anderzijds het landelijk gebied dat na circa 

1850 is overbouwd. Voor de waardering van de sites in dit laatste gebied gelden, ondanks 

de extra complicaties, de criteria zoals die in de paragrafen hiervoor zijn behandeld. 

Waar het gaat om historische binnensteden kan er vanuit worden gegaan dat deze gebieden 

een samenhangend conglomeraat van archeologische waarden herbergen. In dat opzicht zijn 

de historische binnensteden in principe behoudenswaardig. Voor de locatie van de historisch 

belangrijke binnensteden, kan de Archeologische MonumentenKaart (AMK) als basis dienen. 

Op microniveau kunnen ook binnen historische binnensteden waardestellingen worden ver-

richt. Deels zullen de criteria hiervoor - met name de fysieke - niet principieel afwijken van 

de algemeen geldende. Wanneer het gaat om de inhoudelijke criteria kunnen in steden ech-

ter extra nuances worden aangebracht. Het spreekt vanzelf dat dit alleen kan, wanneer men 

over een goed inzicht in het bodemarchief - inclusief verstoringen- op microniveau beschikt 

en tevens zicht heeft op de historische ontwikkeling, de ligging van bijzondere gebouwen 

e.d. Op deze wijze kan voor een historische binnenstad een kaart van behoudenswaardige 

archeologische vindplaatsen worden verkregen. 


