Help,
archeologie!
Beter vroeg in de wei dan laat in de put

		

Wat u moet weten over
		
archeologie

Archeologisch Adviesbureau

Aardewerk “Merovingisch”
Vroege Middeleeuwen

Wat is archeologie (1)?
archeologie’ (<Gr.), v., oudheidkunde, oorspr. bepaaldelijk Griekse en
Rom. oudheidkunde; later ook meer alg.: kennis en studie van de stoffelijke
overblijfselen, de producten van kunst, nijverheid enz. uit oude tijden.

Archeologie
‘Archeologie’ kan op drie dingen slaan:
wetenschappelijk onderzoek naar vroegere menselijke activiteiten
door studie van materiële resten
vondsten, grondsporen, vindplaatsen
beelden van de geschiedenis van het veranderende landschap en de
menselijke bewoning.

·
·
·

Archeologie-als-wetenschap reconstrueert samenlevingen waar alleen
fysieke overblijfselen van over zijn. In ons land zitten die resten meestal
in de grond. Ze dateren van diep in de prehistorie, honderdduizenden
jaren geleden, tot rond 1500. Vanaf dat moment zijn het schrift en de
boekdrukkunst belangrijke bronnen voor historisch onderzoek. Maar ook
de tijd na 1500 is in menig opzicht alleen te begrijpen door studie van
voorwerpen, het landschap en opgravingen.
Tegenwoordig zijn archeologen niet meer op zoek naar feitjes en
jaartallen, maar naar ontwikkelingen in relatie met het landschap. Waarom
ziet ons land er zo uit? Wat deden onze voorgangers hier? Waarom?

Bodemarchief: kennis en inspiratie
Vlak onder de oppervlakte tot tientallen meters diep liggen vaak resten
van vroegere bewoning: het bodemarchief, bron van kennis over de
geschiedenis van het landschap en menselijke gewoontes. Die bron willen
we later nog kunnen raadplegen. Het bodemarchief inspireert ook de
hedendaagse inrichting van de ruimte. Beide functies vereisen duurzaam
behoud en beheer.
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Pijpenstelen
Nieuwe tijd

Wat is archeologie (2)?
Cultuurhistorie
Archeologie maakt deel uit van cultuurhistorie. Houden archeologen zich
vooral bezig met wat in de grond zit of zat, voor het complete verhaal over
vroeger gaan ze te rade bij collega’s. Bij bijvoorbeeld geschiedkundigen,
bouwhistorici en historisch-geografen. Samen kleuren ze het beeld
in en samen met landschapsarchitecten geven ze reliëf aan nieuwe
ontwikkelingen.

Bodemonderzoek
Archeologen kunnen de bodem op verschillende manieren onderzoeken.
Het spectaculairst zijn opgravingen, maar die zijn duur en worden
in Nederland alleen nog uitgevoerd als laatste redmiddel. Veel
gebruikelijker zijn oppervlaktekarteringen, boringen en het trekken
van proefsleuven. Die laten het bodemarchief vrijwel ongemoeid. In de
praktijk kunnen activiteiten voor bodemsanering, milieumaatregelen,
landschapsreconstructie en archeologie best samengaan.

Archeologische monumentenzorg
Archeologische monumentenzorg is iets anders dan archeologie. Het is
de zorg voor oudheidkundige overblijfselen in de bodem. Daarvoor wordt
eerst onderzoek gedaan, zodat je weet waar waardevolle resten zitten. Die
laten we daar het liefst, want de tragiek van archeologisch onderzoek is dat
die resten verdwijnen zodra je ze blootlegt. Het is daarom de kunst zoveel
mogelijk te weten te komen en tegelijk zo weinig mogelijk aan te tasten.
Hoe je er vervolgens het beste mee om kan gaan, is een zaak van overleg en
afstemming tussen gemeenten, grondeigenaren en landschapsbeheerders
enerzijds en cultuurhistorici anderzijds.
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Aardewerk “terra sigillata”
Romeinse tijd

Waarom krijgt ú met archeologie te maken (1)?
Gezamenlijke zorg
De rijksoverheid heeft ervoor gekozen de verantwoordelijkheid voor
het bodemarchief te delen. Dat past in onze traditie en doet recht aan
het feit dat het erfgoed van ons allemaal is. Wie iets met de bodem wil
- een ‘verstoorder’ - heeft daarom de plicht mogelijke schade aan het
bodemarchief te minimaliseren.

Eens weg, altijd weg
Al zo’n vijftig jaar gaat Nederland massaal op de schop in verband
met ruilverkaveling, woningbouw, infrastructuur, bedrijfsterreinen,
schaalvergroting en verdubbeling van de bevolking. Tegelijkertijd tasten
industrialisatie en intensieve landbouw de bodem - letterlijk - diepgaand
aan. Het besef groeit dat dit niet zo door kan gaan. We moeten zuinig
op ons landschap zijn en zorgvuldig met het bodemarchief omgaan. Dat
archief is kwetsbaar (‘t is zó weg), eindig (er komt nooit wat bij) en niet
vernieuwbaar (op=op).

Bodemarchief:
		
		

·
·
·

kwetsbaar
eindig
niet vernieuwbaar

Wat levert die zuinigheid op?
Door de ontwikkeling van de wetenschap kúnnen we meer te weten
komen en dat wíllen we ook graag. Steeds zijn er nieuwe vragen te
beantwoorden. Niet alleen nieuwsgierigheid vereist een zuinig omgaan
met de bodem. Uit weerzin tegen de grauwe middelmaat van identieke
nieuwbouwwijken vragen burgers om kwalitatief hoogwaardige
woonomgevingen, eventueel geïnspireerd door het bodemarchief.
Zuinig want:
		
		
		
		

·
·
·
·
·

beslag op de ruimte
verlies landschap
aantasting bodem
wetenschap kan meer, maar vraagt ook meer
mooi Nederland
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Aardewerk “kogelpot”
Late Middeleeuwen

Waarom krijgt ú met archeologie te maken(2)?
Liever preventie dan rampbestrijding
We willen het bodemarchief zoveel mogelijk beschermen én liefst
ook gebruiken bij de herinrichting van de omgeving. Daarom moet
archeologisch vooronderzoek zo vroeg mogelijk een plaats krijgen in de
planvorming. Zo blijven risico’s beheersbaar en weet u precies waar u in uw
ontwerp rekening mee moet houden. De kosten van vooronderzoek zijn
meestal wel te overzien.
Kiest u ervoor uw oorspronkelijke plan ongewijzigd uit te voeren, dan
kunnen de kosten torenhoog worden.
Tijdens de uitvoering van grondwerkzaamheden kunt u op archeologische
resten stuiten. De rijksoverheid kan dan besluiten het werk stil te laten
leggen en op uw kosten tot opgraving over te gaan. Daar is niemand bij
gebaat.
U kunt cultuurhistorische waarden ook zó in het ontwerp opnemen, dat
dat een bijzondere meerwaarde krijgt en tegelijkertijd de zorg voor het
duurzaam behoud ervan wordt gewaarborgd.

u maakt een plan
inclusief archeologisch
vooronderzoek

exclusief archeologisch
vooronderzoek

er zit wat en u past aan of u
past in

u laat het erop aan komen, er zit
wat en u moet opgraven

u bent goedkoper uit, eerder
klaar en hebt iets mooiers

u bent duurder uit, vertraagd en
heeft iets ziellozers
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Munten en lakenloodje
Romeinse tijd en Nieuwe tijd

Menu
u bent al aan het slopen, bouwrijp maken, bouwen, ontwikkelen, diepploegen,
aanleggen, saneren, van gewas aan het wisselen, →helaas, u bent te laat
u wilt gaan slopen, bouwrijp maken, bouwen, ontwikkelen, diepploegen,
aanleggen, saneren, van gewas wisselen →u kunt u laten adviseren
u zou iets met archeologie móeten
→ blad 7-9

u zou iets met archeologie wíllen
→blad 10-11

wanneer is iets van waarde?
→blad 12
		
kwaliteit: hoe weet u wanneer iets goed gebeurt?
→blad 13
			
hoe zit dat met de wet?
Monumentenwet 1988 →blad 14
Verdrag van Malta →blad 15-16
Monumentenwet straks →blad 17
wat moet de gemeente met archeologie?
→blad 18
en dan nog dit:
top-vijf meest gestelde vragen →blad 19
waar mag u archeologen op aanspreken? →blad 20
tips & tricks →blad 21
wie en wat in de archeologische monumentenzorg →blad 22-23
wie vertelt u dit?
wie is RAAP? →blad 24-25
handig
tijdbalk →blad 26
adressen →blad 27
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Aardewerk “Badorf met radstempel”
Vroege Middeleeuwen

U zou iets met archeologie moeten (1)
Pas op, archeologie!
Het Nederlandse grondgebied is opgedeeld in gemeenten. Vaak dankzij
contact met lokale verenigingen weten veel gemeenten wel waar
ongeveer in hun territoir sprake is van waardevol bodemarchief. Meestal
ondersteunen provincies de gemeenten ook nog.
Het rijk heeft uitgebreide en gedetailleerde archieven met
vondstmeldingen, opgravingverslagen en informatie over gebieden met
een hoog archeologisch risico.
Ook private bedrijven doen sinds enige tijd archeologisch onderzoek.
Kennis te over dus.
Kan er wat zitten? Wat kan er zitten?
Maar u bent helemaal niet op zoek naar kennis. U wilt antwoord
op de volgende vragen: waar kan ik mee te maken krijgen en wat
betekent dat voor mij? Geld, tijd, vertraging, gedoe?
Het antwoord is niet zo eenvoudig te geven. Het avontuur van de
ontdekking is een van de aantrekkelijke kanten van de archeologie.
En daar zit ook een probleem: we weten vaak niet wat ons te
wachten staat.

Zuinig en zinnig
Daarom kent de archeologische monumentenzorg een systeem van
toenemende verfijning in het onderzoek. Van algemeen en extensief naar
precies en intensief, van grof naar fijn, van macro naar micro. Door zo te
‘trechteren’ kunt u op elk moment stoppen en geeft u nooit te veel uit. U
bewaart dan immers het evenwicht tussen de onderzoeksinspanning en de
te verwachten opbrengst.
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Aardewerk “inheems”
Romeinse tijd

U zou iets met archeologie moeten (2)

vraag
bureauonderzoek

stadium

oppervlaktekartering
geofysisch onderzoek
boringen
zoeksleuven

beschrijven van bekende
en voorspellen van te
verwachten archeologische
waarden

instrument

van geringe waarde
van grote waarde

niets van waarde
iets van waarde

nee
ja, er kan wat zitten

resultaat

→u mag uw gang gaan
→behouden, 3 opties

→u mag uw gang gaan
→naar volgend stadium

→u mag uw gang gaan
→naar volgend stadium

keuze/beslissing

Onderzoek- en beslisschema

kan er wat zitten?
wat kan er zitten?

inventariserend
veldonderzoek

boringen
proefsleuven

1

waarderend
veldonderzoek

zit er wat?

wat zit er dan?

2

3

→oorspronkelijk plan aanpassen
→plan onder begeleiding uitvoeren, naar volgend stadium
→plan pas na opgraving uitvoeren, naar volgend stadium

interventie

→begeleidingsrapport, opgravingsverslag
→archeologische vondsten naar depot

wat nu?

rapportage
deponering vondsten

4

en dan?

ter beoordeling bevoegd gezag (beslissingen over behoud van iets waardevols
zijn een publieke zaak; deskundigen adviseren daarbij - minister of wethouder
weegt de belangen af)

afronding

1. beschermen
2. begeleiden
3. opgraven

5

vergunningsplichtig deel archeologische monumentenzorg (veldonderzoek,
interventie en afronding mogen alleen door ‘toegelaten’ onderzoekers
worden gedaan)

8
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Pijpenkoppen
Nieuwe tijd

U zou iets met archeologie moeten (3)
Stadia en instrumenten
Het schema op blad 8 schetst welke stappen er zoal zijn en hoe de
verantwoordelijkheden verdeeld worden. Er zijn verschillende stadia
van onderzoek naar risico’s voor het bodemarchief. Die worden met
telkens verschillende instrumenten uitgevoerd: van een inventariserend
veldonderzoek tot proefsleuven. De instrumenten zijn per stap
kostbaarder.

Wat nu?
Misschien moet het bodemarchief op uw locatie behouden blijven. U kunt
dan uw plan aanpassen, uw plan archeologisch laten begeleiden of het pas
na opgraving uitvoeren.
Door opgraven wordt essentiële informatie uit de bodem bestudeerd.
Ook krijgt u te maken met vondsten. U blijft verantwoordelijk voor de
rapportage over en de deponering van vondsten. Beter is het natuurlijk uw
plan zo aan te passen dat het bodemarchief ter plekke behouden blijft.

Verkoop van een archeologierijk stuk akkerland aan de overheid,
die bijvoorbeeld geïnteresseerd is in een natuurcorridor, kan
interessanter zijn dan de winst uit agrarische exploitatie na aftrek
van de kosten voor opgraving.

Inzicht, overzicht, doorzicht
Goede communicatie, met aandacht voor kosten en tijd en voor rechten
en plichten van zowel opdrachtgever als overheid, voorkomt veel ergernis.
Maar het belangrijkste is dat de kosten van onderzoek en interventie in
verhouding staan tot wat u plande. De voordelen van een zwembad op de
plaats van een Romeinse villa wegen waarschijnlijk niet op tegen de kosten
van een opgraving.

Trajectadviseurs
Het lijkt ons verstandig als u van tevoren een onafhankelijk deskundige
vraagt u de regels van het spel uit te leggen. Die kan u ook tijdens het hele
traject begeleiden.

blad

9

Glas “roemer”
Nieuwe tijd

U zou iets met archeologie wíllen (1)
Het tuinpad van mijn vader
In een zo lang bewoond land als Nederland ligt de geschiedenis bijna op
straat. Maar we zijn ook zo dicht bevolkt, bebouwd en bewegd dat die
resten van vroeger snel bedolven raken. Er is dus veel, maar de druk erop
is enorm.
Geluk bij een ongeluk is dat natuurbeschermers en landschapsbeheerders
de wind mee hebben. En de samenleving stelt hoge prijs op rijke
ecologische verscheidenheid, goed zichtbare historische gelaagdheid en
bovenal... afwisseling. Zelfs al hoeven ze niet bewaard te worden, dan nog
zijn veel dingen de moeite waard.
Een bocht in een weg
Het verloop van een oude ringdijk
Middeleeuwse slootpatronen
Contouren van een kasteel
De loop van de Romeinse rijksgrens
Het reliëf van een terp

Authenticiteit en kwaliteit
Zo’n ‘ding’ moet dan wel echt cultuurhistorische waarde hebben, anders is
er sprake van geschiedvervalsing. Dat moet uitgezocht zijn. Ook daarvoor
kunt u bij archeologen terecht, die daarvoor samenwerken met historischgeografen en bouwhistorici. Als u iets van waarde wilt inpassen in uw plan,
kunt u dat beter meteen goed aanpakken.
De onderzoeksstadia uit het Onderzoek- en beslisschema op blad 8 kunt u
ook vrijwillig doorlopen. Alleen is de beginvraag dan ‘wat kan ik ermee?’.
Ook daarvoor hebben archeologische adviesbureaus deskundigheid in
huis.
							
				
Voor een interactief totaaloverzicht van cultuurhistorie in en op
de Nederlandse grond: www.kich.nl. Van OCW, VROM, LNV en
Wageningen Universiteit.
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Aardewerk “baardmankruik”
Nieuwe tijd

U zou iets met archeologie wíllen (2)
Eer stellen in een ontwerpopgave
Het zichtbaar maken van oude resten of verborgen geschiedenis maakt
de omgeving veel aantrekkelijker. G-Wijk en Boterbloem worden
Kasteelkwartier en Oudlanderweg. Een inpassing wordt mooier naarmate
er meer en verschillende waardevolle elementen een plaats in krijgen en
naarmate je er meer mee kunt doen. Een ontwerpopgave noemen we dat.
Veel overheden stellen daar een eer in.

Nota Belvedere
Sinds 1999 maken vier ministeries zich gezamenlijk sterk voor integrale
cultuurhistorische kwaliteit in ontwerpprocessen. ‘Behoud door
ontwikkeling’ staat daarbij voorop. Op veel terreinen worden historische
resten, zichtbaar of niet, als inspiratie voor de nieuwe vormgeving van
de ruimte gebruikt. Voor projecten stelt de Nota Belvedere jaarlijks 1,3
miljoen euro beschikbaar. Er zijn twee nationale projecten: het opnieuw
levend maken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het zichtbaar maken
van de Limes, de oude Romeinse rijksgrens.

Dalemse donken
De architect van een luxe nieuwbouwwijk in Dalem, nabij
Gorinchem, liet zich inspireren door het prehistorisch landschap van
kreken en donken dat een eindje verderop ooit was aangetroffen.
Tot schrik van een ieder vond RAAP bij ingelast vooronderzoek diep
onder de grond nog de resten zo’n in het Neolithicum bewoond
rivierduin. Het eindontwerp voorzag in bebouwingskernen op drie
nieuw opgeworpen rivierduinen die keurig de oude donk vrij lieten.
Mooie inpassing van gespaard authentiek in nieuw.

Tip: kijk voor ideeën en financieringsmogelijkheden op
www.belvedere.nu en www.archfonds.nl
blad
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Vuursteen “klingen”
Neolithicum (Nieuwe steentijd)

Wanneer is iets van waarde?
te verwachten waarden?
iets van waarde?
van grote waarde?
beschermen
			
begeleiden
				
opgraven

Waarden
Wanneer er archeologische resten in de bodem zitten, bepaalt de overheid
hoe belangrijk die zijn en welke volgende stap u mag of moet doen.

Archeologie en criteria
Archeologie verschilt van bodembeheer omdat absolute criteria
ontbreken. Voor archeologisch belang bestaan geen streefwaarden.
Dat is ook niet zo gek, want van vondsten, sporen in de bodem of de
structuur van het landschap kun je niet objectief vaststellen wanneer
hun verdwijning een onaanvaardbaar verlies vormt. Er zijn echter wel
indicatoren.

Indicatoren
Hoe bijzonder een locatie is, blijkt uit vergelijking met wat elders bekend
is, in Nederland, de ‘archeoregio’ of in de plaats zelf. Er wordt dan gekeken
naar aspecten als beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit.
Afhankelijk van de score kan een terrein van archeologische betekenis,
waarde, hoge waarde of zeer hoge waarde zijn. Een terrein in de laatste categorie
is zonder meer een wettelijk beschermd monument.
Een gaaf hunebed onder een mooie heuvel in een onaangetaste
omgeving (beleving) en ook nog intact (fysieke kwaliteit), op een
typische zandrug en nabij landschapsresten uit de Bronstijd is
zeldzaam, erg representatief en heeft een hoge informatiewaarde
(inhoudelijke kwaliteit). Als het bestond zou het een beschermd
topmonument zijn.
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Aardewerk “trechterbeker”
Neolithicum (Nieuwe steentijd)

Kwaliteit: hoe weet u wanneer het goed gebeurt?
Tijd, geld en geen gedoe
U bent tevreden als archeologisch onderzoek snel en goedkoop gebeurt.
Dat regelt u zelf. De samenleving wil dat dit onderzoek goed gebeurt.
Daarvoor is een ‘kwaliteitszorgsysteem archeologie’ ontwikkeld.
Mocht blijken dat het onderzoek niet goed genoeg is, dan gaat de
bouwvergunning niet door. U heeft dus belang bij adequate uitvoering.

Toegelaten uitvoerders
De archeologische uitvoering kan sinds kort ook door private partijen
worden gedaan, mits ze ‘toegelaten’ zijn. Maar voorlopig nog wel onder de
opgravingbevoegdheid van een overheid of universiteit.

Toegelaten
Bedrijven zijn ‘toegelaten’ als ze voldoen aan de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA). Die bevat minimumeisen voor
vooronderzoek, opgraven, beheer, registreren, deponeren van vondsten
en archeologisch begeleiden van projecten. Boren of proefsleuven trekken
vallen onder ‘opgraven’.
Op www.cvak.org kunt u zien welke bedrijven het College voor de
Archeologische Kwaliteit vakbekwaam heeft bevonden voor:
opgravingen (16)
advies (5)
gespecialiseerd onderzoek (3).

·
·
·

Bedrijven en personen
Het gaat bij de KNA om certificering van processen. In 2005-2006 zullen
waarschijnlijk een wat formelere erkenningsregeling voor bedrijven en een
registratiesysteem van personen (Registerarcheologen) van kracht worden.

Toezicht
Een rijksinspectie ziet toe op de uitvoering van archeologisch werk. Want
ondanks alles blijft het rijk eindverantwoordelijk voor goede procedures en
een evenwichtig werkend systeem.
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Glazen armband
IJzertijd

Monumentenwet 1988
In de archeologische monumentenzorg staat bescherming centraal. De
Monumentenwet 1988 regelt wat er ondanks die bescherming toch nog
met monumenten mag worden gedaan, en door wie. Die wet wordt
herzien.

Beschermde monumenten
Is een monument eenmaal beschermd, dan zijn er vergunningen nodig
om te veranderen, af te breken en te verstoren. Daar staan vergoedingen
tegenover voor onbillijke meerkosten en zelfs - onder voorwaarden - voor
restauratie.

Verbod opgravingen
In Nederland is het verboden opgravingen te doen. De bodem mag je
niet verstoren om ‘monumenten’ te vinden: zaken ouder dan 50 jaar
en van algemeen wetenschappelijk of cultuurhistorisch belang. Met
een metaaldetector lopen mag meestal wel, maar er iets mee uit de
grond halen absoluut niet. Alleen een rijksdienst, een gemeente of
een universiteit kan een vergunning krijgen om op te graven, mits ze
‘bekwaam’ zijn.

Vondst en misdrijf
Alles van waarde in de bodem - roerende monumenten - is van ons
allemaal, en dus van het rijk. Een grondeigenaar heeft wel recht op de helft
van de waarde, maar niet als het om een onwettige opgraving gaat. Dan is
er sprake van een misdrijf.
Een toevalsvondst moet je aangeven en een half jaar beschikbaar houden,
of dat nou een vuistbijl is of een grafheuvel. Anders ga je op de bon.
Geef je het aan, dan kan je vondst tot beschermd monument
worden verklaard en moet je een onderzoek laten doen
voor je verder kunt.
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Vloeislak (restant ijzerproduktie)
Late Middeleeuwen

Verdrag van Malta (1)
Integrale bescherming
In 1992 besloten de lidstaten van de Raad van Europa het archeologische
erfgoed beter te beschermen. Dat wil zeggen, er rekening mee te houden
voordat het te laat is. Dat besluit is neergelegd in het Verdrag van Valetta,
waar de cultuurministers van de Raad van Europa-lidstaten in 1992 bijeen
waren.

Malta, Valetta of Valletta?
In het Maltees heet de hoofdstad van Malta Valletta.
In de andere Europese talen net iets anders: Valetta.
Maar het Verdrag van Valetta heet in de wandeling Verdrag van Malta.

Uitgangspunten
Het Verdrag van Malta steunt op vier principes:
preventie in plaats van interventie: archeologie zo vroeg mogelijk
opnemen in planprocedures
behoud ‘in situ’: liever laten zitten dan weghalen
integraal: verplichte financiering van effectrapportage, vooronderzoek,
opgraving en publicatie
openbaar: het publiek zoveel mogelijk informeren over en betrekken bij
erfgoedzorg.

·
·
·
·

Zoveel hoofden, zoveel zinnen
In de 46 bij de Raad van Europa aangesloten landen wordt op veel
verschillende manieren en in wisselend tempo met het Verdrag van Malta
omgegaan. Zie www.coe.int.

Republic of MALTA

Valletta
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Steen “hamerbijl”
Neolithicum (Nieuwe steentijd)

Verdrag van Malta (2)
Geen Europese regelgeving
‘Malta’ is een afspraak tussen de leden van de Raad van Europa, een
intergouvernementeel overlegorgaan. Dat is iets heel anders dan
de Europese Unie. Het Verdrag van Malta is daarom niet bindend.
Ondertekening verplicht wel tot een aantal stappen. In 1998 heeft ons
parlement het Verdrag van Malta per wet goedgekeurd.
Archeologie boven, op of in de bodem?
In sommige landen, die met imposante Byzantijnse ruïnes, Griekse
tempels en zelfs hele steden uit de oudheid, is archeologie bepaald
niet beperkt tot zorg voor de bodem. Ook grote delen van de
gebouwde omgeving vallen eronder. In Nederland valt de gebouwde
monumentenzorg niet onder ‘Malta’.

Interim-periode
Bij ons zijn de uitgangspunten van ‘Malta’ in een nieuwe Wet op de
Archeologische Monumentenzorg vertaald. Die is sinds najaar 2003 in
behandeling bij de Tweede Kamer. In veel opzichten wordt er al gewerkt
volgens ‘Malta’. Dat betreft dan:
opname van archeologisch vooronderzoek in streekplannen,
bestemmingsplannen en planprocedures voor ruimtelijke ordening (r.o.)
openstellen van de uitvoering door private partijen in samenhang met:
een kwaliteitszorgsysteem voor uitvoering, toegelaten bedrijven en
bekwame personen
verregaande overheveling van bevoegdheden naar provincies en
gemeenten.

·
·
·
·

Voor de overgangsperiode naar de nieuwe wet is een tussenoplossing
bedacht. In 2001 zijn de private uitvoering en het kwaliteitszorgsysteem al
in de zogeheten Beleidsregels opgravingbevoegdheid vastgelegd, binnen
de kaders van de Monumentenwet 1988.
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Dierlijk botmateriaal
Romeinse tijd

Monumentenwet straks
De conceptwet op de Archeologische Monumentenzorg regelt:
bescherming van archeologisch waardevolle locaties
aansluiting bij wet- en regelgeving voor milieu en r.o.
decentralisatie naar provincies en gemeenten.
De lasten komen, mits redelijk en billijk, bij de verstoorder te liggen.

·
·
·

Drie regimes
Er is dan sprake van drie verschillende domeinen:
‘archeologische effectrapportage’ bij grote, m.e.r.-plichtige projecten
archeologisch vooronderzoek vast onderdeel van ontgrondingen en
van bestemmingsplannen. Gemeenten kunnen dat ook in de
bouwvergunning verplicht stellen.
Bodemvondsten zijn niet langer exclusief van het rijk, maar kunnen ook
aan gemeenten of provincies toevallen.

·
·
·

Initiatiefnemers kunnen worden verplicht tot opgraving of tot aanpassing
dan wel archeologische begeleiding van hun project.

Rol provincies
Provincies toetsen al m.e.r.-projecten, ontgrondingen en
bestemmingsplannen. Straks kunnen ze ook ‘archeologische
attentiegebieden’ aanwijzen. De historie van de bodem trekt zich immers
niets van gemeentegrenzen aan.

De verstoorder betaalt
Wie wil bouwen en ontwikkelen, en daarmee mogelijk cultuurhistorisch
waardevolle zaken in de bodem verstoort, moet zelf de kosten dragen voor
het veiligstellen daarvan. De ‘verstoorder’ heeft echter ook rechten. Hij
... kiest zelf de uitvoerder...

er moet een vrije uitvoeringsmarkt zijn,
van een minimum kwaliteitsniveau.

... krijgt vergoeding voor excessieve
kosten ...

onbillijke kosten kunnen boven een
zekere drempel worden vergoed.

... en heeft informatierecht.

je mag weten wat bekend is.
Het rijk onderhoudt een publiek
toegankelijk centraal archeologisch
informatiesysteem.

Niet alles
Er is ook een ondergrens voor vergunningsplichtige zaken. Voor
een kippenhok heb je die - waarschijnlijk - niet nodig.
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Aardewerk “inheems”
Romeinse tijd

Wat moet ik als gemeente met archeologie?
Ah, archeologie!
Bijna veertig gemeenten hebben al een eigen archeologische dienst.
Geïntegreerd of zelfstandig kan die alle kleuren van de regenboog hebben,
met eigen accenten op (combinaties van) regie, advies, uitvoering,
vergunningen en begeleiding.
De ontwikkeling van een breder cultuurhistorisch beleid is niet alleen
handig, maar maakt het ook mogelijk archeologie af te stemmen op
andere aspecten van gemeentelijke beleid, zoals ruimtelijke ordening,
bodemkwaliteit en groen.

Natuurlijk, een beleidsnota
Een archeologische beleidsnota vergt inspanning, maar die loont. Grotere
vraagstukken komen in beeld en samenhangen worden zichtbaar. Ze doet
vooral recht aan de eigenheid van de gemeente en faciliteert het gesprek
tussen college, raad en burger over waarden, identiteit en cultuur. Ze bevat:
een langetermijnvisie op cultuurhistorie, met verwachtingskaarten
beleidsregels of een archeologieverordening, met aanwijzing
bijzondere gebieden
regelingen voor financiering en subsidies.

·
·
·

Gemeentelijke beleidsnota archeologie:
eigen karakteristiek................................ waar krijg ik mee te maken?
verschil binnen- en buitengebied...... in de stad is lastiger dan erbuiten
samenhang grotere regio........... archeologie heeft groot schaalniveau
eigen onderzoeksagenda.............................. je moet niet alles willen
relatie gemeentelijk planproces... liever 1 keer goed dan telkens ad hoc
vergunningen, bekostiging........................ men moet, maar mag ook
archeologische beleidskaart..................................... meten is weten

Bovengemeentelijk
Het bodemarchief stoort zich niet aan gemeentegrenzen. Kleinere
gemeenten doen er dan ook goed aan gezamenlijk beleid voor grotere
cultuurhistorische gebieden te ontwikkelen of hun visies op elkaar af
te stemmen. Provincies kunnen daarbij helpen. En er bestaan tal van
gemeentegrenzen overschrijdende subsidies.
Zie www.gemeente-archeologen.nl voor een Voorbeeld beleidsplan
Gemeentelijke Archeologische Monumentenzorg.
En www.projectenbankcultuurhistorie.nl voor subsidies en fondsen.
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Leer (schoeisel)
Nieuwe tijd

Top-vijf meest gestelde vragen
Kan het niet sneller?
Omdat archeologie om onbekende dingen gaat, die ook nog van algemeen
belang zijn, komt er een heel circus bij kijken. Een bestek, programma van
eisen, onderzoeksopzet, toetsing door bevoegd gezag. Zo vroeg mogelijk
inplannen dus, en u goed laten adviseren.

Kan ik subsidie krijgen?
Niet voor vooronderzoek of opgravingen, maar dat verschilt per gemeente.
Voor excessieve kosten komt er een rijksfonds. Wilt u cultuurhistorie in uw
ontwerp inpassen, of er iets mee doen in relatie met groen en milieu, dan
zijn er veel mogelijkheden. Kijk op www.projectenbankcultuurhistorie.nl.

Wat mag ik wél?
Meestal mag er van alles als je maar niet te diep gaat. Niet het grondwater
langdurig verlagen, want daarin blijven organische resten uitstekend
bewaard. Op een weiland met dicht onder het maaiveld unieke
bewoningssporen uit de Bronstijd, niet diepploegen of maïs planten. Wel
koeien laten lopen.

Weten jullie nog niet genoeg?
Hm. Het bodemarchief kun je maar één keer raadplegen, en onze kinderen
en kindskinderen moeten er ook wat aan hebben. Daarom moeten we dat
archief zoveel mogelijk intact laten.

Hoe weet u waar iets zit zónder op te graven?
Door goed gebruik te maken van wat al wel bekend is. Door te werken
met verwachtingskaarten. En door systematisch oppervlaktevondsten te
verzamelen en ‘kijkgaatjes’ te boren. Zo is met prospectie, gecombineerd
met jarenlange ervaring, een redelijk betrouwbaar beeld te krijgen. Een
veel goedkopere manier dan opgraven.
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Aardewerk “inheems”
Romeinse tijd

Waar mag u archeologen op aanspreken?
Beroepsregister
Bij het Nederlands kwaliteitssysteem horen:
gecertificeerde processen volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie
toetsing van bedrijven door het College voor de Archeologische
Kwaliteit - in overgang naar het Centraal College van Deskundigen van
de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB),
met onafhankelijke certificerende instellingen, gecontroleerd door de
Raad voor Accreditatie
erkenning van personen volgens een Beroepsregister Archeologen, in
de maak bij de Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA)
toezicht op de uitvoering door de Rijksinspectie voor de Archeologie
(RIA) van het Ministerie van OCW.

·
·
·
·

Handvest
Veel archeologen in ons land zijn lid van de NVvA. Ze hebben een handvest
ondertekend dat hun aanspreekbaarheid regelt.

Archeologen volgens het NVvA-Handvest (1995):
beschouwen zich als rentmeesters
zijn aanspreekbaar en aansprakelijk
gaan commercialisering van erfgoed tegen
doen actief aan voorlichting en educatie
zijn geen eigenaar van hun kennis
behouden materiaal en documentatie duurzaam

·
·
·
·
·
·

Gedragscode
Dit handvest is verder uitgewerkt in een gedragscode. Van NVvA-leden
en - straks - Registerarcheologen mag u onder meer verwachten:
vakbekwaamheid, zakelijkheid en een grote communicatievaardigheid.
De gedragscode zorgt voor een evenwicht tussen de belangen van de
opdrachtgever, het vak en de samenleving.
Vragen? Klachten? Kijk op www.nvva.info!
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Aardewerk “spinklosjes”
IJzertijd en late Middeleeuwen

Tips & Tricks
Regionaal
Archeologisch waardevolle dingen zitten nooit op één plek. Schatten,
potten met goud? We kijken liever naar samenhang en landschappen.
Stadsgezichten bewaren is interessanter dan een enkel mooi pand. In de
archeologie heet dat ‘gebiedsgericht’ benaderen. Beter een hele regio grof
gekarteerd dan een enkel weilandje pietjeprecies.

Duurzaam
Behoud is voor de eeuwigheid. Daarom zijn we erg zuinig met de wettelijke
monumentenstatus. Alleen als er goede voorwaarden voor duurzaam
behoud zijn, is wettelijke bescherming echt zinvol. De grootste opgave
is sluipende bedreigingen tegen te gaan, zoals een wisselende of te hoge
zuurgraad, te grote droogte of vochtigheid, inklinking en drukverschillen.
Doel is een stabiel evenwicht. De belangrijkste variabele is grondgebruik:
mest is de pest, evenals diepploegen en verkavelen.

Ghostbusters of partners?
Wanneer gaat het mis? Bij verrassingen, te laat inzetten, denken dat
het wel losloopt. Het is veiliger de grootste brandrisico’s van tevoren in
beeld te brengen en preventiemaatregelen te treffen, dan de brandweer
in te moeten schakelen. Cultuur heeft meer baat bij partners dan bij
crisisinterventie.

Camel’s nose
Je ziet een vlekje. Even wegpoetsen? Pas op dat er geen complete kameel
achter zit. Dat gebeurt zelden. Vaak beslaan de echte archeologische resten
maar een paar procent van een terrein. Met goed vooronderzoek kunnen
een hoop andere zones ‘vrijvallen’. En archeologen adviseren liever dan
dat ze de grond in gaan. Maar als het moet, dan wel vroegtijdig. Scheelt
een hoop gedoe achteraf.
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Aardewerk “Frechen”
Nieuwe tijd

Wie & wat in de Archeologische Monumentenzorg
(AMZ) - 1
Overheid
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Bereidt
wetgeving voor. Geeft beleidsregels uit. Is verantwoordelijkheid
voor de samenhang en collectieve verantwoordelijkheid voor
cultuurhistorie. www.minocw.nl, 070-412 34 56
RIA

Rijksinspectie voor de Archeologie. Ziet namens rijksoverheid toe
op uitvoering monumentenzorg, met name op het gebied van
kwaliteitszorg. Gaat straks op in Cultuurinspectie.
www.archinsp.nl, 070-412 46 70

ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Voorheen
uitvoerende archeologische overheidsdienst. Nu steeds meer
Kenniscentrum. Houdt centraal archeologisch informatiesysteem
bij, inclusief monumentenregister. www.archis.nl, 033-422 77 77
CGA

Convent van Gemeentelijk Archeologen. Overlegplatform van 38
gemeentelijke archeologische diensten. Heeft een steunpunt.
www.gemeente-archeologen.nl, 020-427 67 12

PA’s

Provinciaal Archeologen. Oudere, soms nog steeds gebruikte
benaming voor provinciale archeologische teams. Geen formeel
interprovinciaal verband. www.archis.nl en www.sna.nl

Uitvoering (1)
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Handboek met normen
voor de uitvoering van archeologisch werk, in overeenstemming
met professionele kwaliteitseisen. Onderhoud door CvAK.
www.cvak.org
CvAK College voor de Archeologische Kwaliteit. Tijdelijk, onafhankelijk
college van archeologisch deskundigen, benoemd door het rijk.
Houdt KNA concreet en actueel. Staat open voor commentaar
en suggesties. Gaat na invoering Wet op de Archeologische
Monumentenzorg over in CCvD van SIKB.
www.cvak.org, 0182-54 06 75
RAAP RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., v/h Stichting Regionaal
Archeologisch Archiverings Project. ‘s Lands oudste archeologische
bedrijf (1985). Werd groot door regionale archeologische
prospecties en inventarisaties. Doet en kan nu vrijwel alles: in alle
stadia (AMZ van A tot Z) en op alle niveaus (RAAP voor Raad en
Daad). Vier regiovestigingen. www.raap.nl, 020-463 48 48
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Been “kammen”
Nieuwe tijd

Wie & wat in de Archeologische Monumentenzorg
(AMZ) - 2
Uitvoering (2)
SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
Samenwerking van overheid (Rijkswaterstaat, VROM, OCW) en
markt om een evenwichtige omgang met de bodem te borgen.
Platform voor certificering van marktpartijen in bodem.
www.sikb.nl, 0182-54 06 75
CCvD Centraal College van Deskundigen. Opvolger van CvAK na invoering
Wet op de Archeologische Monumentenzorg, ressorteert onder
SIKB. Stelt beoordelingsrichtlijnen op voor onderdelen van de KNA.
www.sikb.nl, 0182-54 06 75
VOiA Vereniging Ondernemers in Archeologie. Branchevereniging
van 68 archeologische bedrijven, verdeeld over prospectie,
opgraving, advies, biologisch onderzoek, presentatie, onderzoek/
ondersteuning, conservering/restauratie.
www.voia.nl, 071-527 33 13
AMW Stichting Archeologische Monumentenwacht Nederland,
aangesloten bij de Federatie Monumentenwacht Nederland.
Adviseert over, en begeleidt en documenteert onderhoud en
herstel van archeologische monumenten, eenmalig of per
abonnement. www.archeomw.nl, 033-465 05 74

Individuen
NVvA Nederlandse Vereniging van Archeologen. Landelijke
beroepsvereniging van archeologen. Heeft Handvest en
Gedragscode. Bezig een beroepsregister in te richten.
www.nvva.info
AWN Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Grootste
landelijke vereniging van amateur-archeologen. Bron van lokale
kennis en betrokkenheid, met 20 regionale afdelingen.
www.awn-archeologie.nl, 020-427 62 40

Koepel
SNA

Stichting voor de Nederlandse Archeologie. Koepel van en
overlegplatform voor alle archeologische instellingen in
Nederland. Behartigt de belangen van het archeologische erfgoed.
Spreekbuis richting rijksoverheid. Houdt de implementatie van
‘Malta’ scherp in de gaten. Doorgaans uitstekend geïnformeerd.
www.sna.nl, 020-422 79 79
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Hout met jaarringen
Late Middeleeuwen

Wie is RAAP?
Begin: werkgelegenheidsproject
Een kwart eeuw geleden ontwikkelde de Universiteit van Amsterdam
een nieuwe methode voor regionaal archeologisch onderzoek. Door
systematisch het bodemoppervlak af te speuren, kreeg je een beeld van
de historie. Gefinancierd met allerhande subsidies werd telkens een
stukje Nederland geïnventariseerd. De Stichting Regionaal Archeologisch
Archiverings Project hielp zo baanloze archeologen aan werkervaring.

Van non-destructief vooronderzoek...
Zolang alleen overheidsdiensten mochten opgraven, richtte Stichting
R.A.A.P. zich op ‘non-destructief’ onderzoek. Die heeft ze verrassend
ver ontwikkeld. Van eigen weerstandsmetingen, grondradar en
satellietfotografie, boormachines, tref- en vindkansberekening,
archeologische verwachtingskaarten, via software voor cartografie,
opgraving en vondstregistratie, tot ‘archeotechniek’ voor het monitoren
van fysieke bescherming van ondergrondse monumenten.

... tot een totaalpakket
Sinds ook bedrijven mogen opgraven, is de scope van RAAP ingrijpend
verbreed. Als een van de weinige biedt het een totaalpakket van
archeologische advisering en uitvoering aan. Van bureauonderzoek tot
deponering van vondsten, van prospectie tot advies over instandhouding.
R.A.A.P. werd RAAP.

Vierduizend keer regionaal
RAAP heeft nu heel Nederland archeologisch in beeld en kent vrijwel alle
regio’s als z’n broekzak. Een uitstekende voorwaarde voor ‘trechteren’. Op
basis van grove indicaties wordt stapsgewijs en afhankelijk van de vraag
van de opdrachtgever, ingezoomd. Dat kan gefaseerd en is daarmee erg
kosteneffectief. RAAP is met zijn vier vestigingen thuis waar het gebeurt:
in de regio.

Toverbril, maar no nonsense
Bij RAAP kijken ze graag door het maaiveld heen. Naar het bredere,
vroegere landschap eronder. Rijk geschakeerd, wonderlijk gelaagd. En met
dat hart voor de zaak zijn ze tegelijk no-nonsensepartners die u met raad én
daad begeleiden. Vraag het hun 750 klanten maar.
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Aardewerk “standvoetbeker”
Neolithicum (Nieuwe steentijd)

in de afgelopen 20 jaar...

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

deden RAAPers in vrijwel elke Nederlandse gemeente archeologisch
onderzoek
rapporteerde RAAP over zo’n 4000 projecten
ontwikkelde RAAP als eerste de ‘archeologische verwachtingskaart’
stond RAAP aan de wieg van de bedrijfsmatige archeologie
karteerde RAAP de complete tracés van Betuweroute en HSL
inventariseerde RAAP tussen de 200 en 300 Friese terpen
bracht RAAP met eigenzinnige prospectietechnieken de complete
Romeinse Limes in het rivierengebied in beeld
voerde RAAP de eerste monitoring in de Nederlandse archeologie uit,
naar huisterpen in Waterland
maakte RAAP als eerste met geofysisch onderzoek tal van aan het
oppervlak verdwenen kastelen, mottes, versterkte huizen en burchten
zichtbaar
ontdekte RAAP de oudste bewoning van het kustgebied aan de hand
van houtskool, een graankorrel en een scherfje (3.800 v. Chr., in de
Harnaschpolder, Delft)
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Steen “hunebed”
Neolithicum (Nieuwe steentijd)

Tijdbalk
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Aardewerk “rood op wit”
Romeinse tijd

Adressen
RAAP is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau voor archeologische
monumentenzorg en integrale cultuurhistorie, met vestigingen in
Amsterdam, Leiden, Brummen, Drachten en Weert. Zie: www.raap.nl
RAAP Hoofdkantoor
Zeeburgerdijk 54, 1094 AE Amsterdam
020-463 48 48, raap@raap.nl
RAAP Regio Noord-Nederland: Fr, Gr, Dr
De Kiel 13, 9206 BG Drachten
0512-58 91 40, raapnnl@raap.nl
RAAP Regio Oost-Nederland: Gld, Ov
Mercuriusweg 10, 6971 GV Brummen
0575-56 78 76, raaponl@raap.nl
RAAP Regio Zuid-Nederland: Li, N-Br
De Savornin Lohmanstraat 11, 6004 AM Weert
0495-51 35 55, raapznl@raap.nl
RAAP Regio West-Nederland: N-Hl, Z-Hl, Zld, Fl, Ut
Rooseveltstraat 74, 2321 BM Leiden
071-576 81 18, raapwnl@raap.nl
RAAP voldoet volgens het College voor de Archeologische Kwaliteit aan de normen
voor de uitvoering van opgravingwerkzaamheden, het geven van archeologische
adviezen, het schrijven van bestekken, directievoering, etc., volgens de specificaties
van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
De bijna 20 senior-archeologen in dienst van RAAP zijn lid van de Nederlandse
Vereniging van Archeologen en onderschrijven haar Handvest en Gedragscode.
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Help! Archeologie is een uitgave ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van RAAP Archeologisch
Adviesbureau B.V., op 26 mei 2005, en vooral bedoeld voor projectontwikkelaars en gemeenten.
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Tegel “Delfts blauw”
Niewe tijd
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