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Samenvatting
Als gevolg van nieuwe wetgeving dient de gemeente Hilvarenbeek bij het (her)bestemmen van
gronden en in bestemmingsplannen meer rekening te gaan houden met (eventueel) aanwezige
archeologische resten. Om dit te kunnen realiseren heeft de gemeente Hilvarenbeek aan RAAP
Archeologisch Adviesbureau opdracht gegeven voor het vervaardigen van een archeologische verwachtings- en beleidskaart voor het gehele grondgebied van de gemeente. Deelrapport I betreft
een inventarisatie van de archeologische vindplaatsen in de gemeente en een toelichting op de
archeologische verwachtingskaart (Verhoeven, 2012). Om deze gedetailleerde kaart ook toepasbaar te maken op beleidsmatig niveau, is deze vertaald naar een archeologische beleidskaart. In
onderhavig deelrapport II wordt deze archeologische beleidskaart toegelicht.
Op de archeologische beleidskaart zijn de bekende archeologische resten en verwachtingszones
uit deelrapport I (Verhoeven, 2012) voorzien van beleiduitgangspunten. Daarbij zijn zowel archeologisch-inhoudelijke, als maatschappelijke argumenten afgewogen. Omdat de beleidskaart het
resultaat vormt van een belangenafweging, zijn de beleiduitgangspunten in nauw overleg met de
gemeente Hilvarenbeek bepaald.
Bij het (her)bestemmen van gronden kan op basis van de kaart op relatief eenvoudige wijze rekening worden gehouden met het aspect archeologie. In gebieden waar archeologische resten aanwezig zijn of verwacht worden, kunnen bijvoorbeeld maatregelen worden genomen om deze zoveel
mogelijk te ontzien. Voor gebieden waar wel bodemverstorende activiteiten gaan plaatsvinden, is
op de beleidskaart aangegeven óf archeologisch onderzoek noodzakelijk is en wanneer eventueel
vrijstelling van onderzoek kan worden verleend. Hiertoe zijn ondergrenzen vastgesteld ten aanzien van de diepte van de bodemingreep en de oppervlakte van het plangebied (bij een ruimtelijke
onderbouwing) of de ingreep (bij een vergunning). Hierdoor is de kaart met name ook geschikt om
de archeologische waarden in bestemmingsplannen te borgen.
In tabel 1 zijn de ondergrenzen die de gemeente Hilvarenbeek gaat hanteren samengevat. Wanneer de ontwikkelingen de ondergrenzen niet overschrijden, is er vanuit archeologisch oogpunt
geen bezwaar om een (omgevings)vergunning te verlenen of de bestemming van de gronden te
wijzigen. Er hoeft dan ook geen archeologisch onderzoek plaats te vinden. Wanneer de ondergrenzen wél worden overschreden, dienen de plannen te worden aangepast of zal de initiatiefnemer
een archeologisch onderzoek moeten laten uitvoeren.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
1.1.1 Waarom archeologiebeleid?
Het behoud van cultuurhistorische waarden, waar archeologische resten deel van uitmaken, is
belangrijk 1. Cultuurhistorische waarden geven mede vorm en inhoud aan de identiteit en karakteristiek van een gebied. Cultuurhistorie kan daarmee bijdragen aan een gevoel van verbondenheid met een plek. Daarnaast kent de cultuurhistorie ook een economische waarde, denk aan de
recreatie, toerisme en vastgoedwaarden. We zullen dus zorgvuldig met deze waarden om moeten
springen. Behoud betekent echter niet dat er geen ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Het landschap wordt steeds opnieuw ingericht, afhankelijk van de eisen van de tijd. Cultuurhistorische
waarden kunnen bij de inrichting van onze ruimte een bron van inspiratie zijn en tegelijk iets van
het verleden en onze identiteit zichtbaar houden. Zo kunnen ze de kwaliteit van de leefomgeving
verhogen.

1.1.2 Nieuwe gemeentelijke rol
Sinds 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht.
Deze wet regelt de zorg voor ons bodemarchief en is de vertaling van het Verdrag van Malta, dat
Nederland in 1992 ondertekende. De essentie van deze wet is dat waardevolle archeologische
resten zoveel mogelijk in de bodem behouden blijven. In een zo vroeg mogelijk stadium van de
ruimtelijke planvorming dient daarom rekening te worden gehouden met het aspect archeologie.

Archeologie of cultuurhistorie?
De archeologische waarden (resten) betreffen de menselijke bewoningssporen die in de
bodem zijn verankerd. Vaak betreft het sporen die niet aan het oppervlak zichtbaar zijn en
niet in archieven of historische bronnen te achterhalen zijn. De tijdspanne die de archeologie bestrijkt, is vanaf de vroege Prehistorie tot en met Wereld Oorlog II.
De cultuurhistorische waarden betreffen een verzamelterm voor een grote diversiteit aan
relicten die in het verleden door menselijk handelen tot stand zijn gekomen. De lijst van
cul tuur historische objecten kan uiteenlopen van bestaande landgoederen, kavelgren zen,
waterlopen en complete landschappen tot in het landschap onzichtbare sporen van nederzettingen en grafvelden uit de Prehistorie. Hoewel archeologie naast bouwhistorie en historische geografie deel uitmaakt van de cultuurhistorische vakdiscipline, wordt de archeologie
vaak – en ook in deze studie – gezien als aparte onderzoeksdiscipline. Als gevolg is de term
cultuurhistorie gereserveerd voor alle bovengrondse historische elementen.

1

Cultuurhistorie is een verzamelterm voor een aantal historische vakgebieden. Het betreft met name archeologie, historische geografie en historische bouwkunde.
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Als gevolg van deze nieuwe wetgeving hebben gemeenten een kerntaak gekregen bij de uitvoering van de archeologische monumentenzorg. Archeologie moet onder andere een verplicht
onderdeel gaan worden van ieder bestemmingsplan. Dit is namelijk hét instrument waarbinnen
een integrale ruimtelijke afweging wordt gemaakt. Hiermee is archeologie voortaan een onlosmakelijk onderdeel van het gemeentelijke ruimtelijke beleid.
Met deze actievere rol krijgen de gemeenten, naast de beschermende taak, ook de kans om meer
eigenheid in het ruimtelijk beleid te ontwikkelen. Het verankeren van archeologische waarden in
het gemeentelijk beleid biedt nieuwe kansen tot profilering: in beleid, in beeldvorming en in de
ruimtelijke inrichting. Bovendien kan de gemeente zelf het initiatief nemen, de regie voeren en
efficiënter omgaan met de ruimtelijke inrichting.

1.2 Van inventarisatie naar beleid
De gemeente Hilvarenbeek neemt haar nieuwe verantwoordelijkheid serieus en wil dan ook het
gemeentelijk archeologiebeleid op korte termijn verder uitwerken. Als basis hiervoor heeft RAAP
Archeologisch Adviesbureau, in opdracht van de gemeente, een archeologische verwachtingskaart opgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente Hilvarenbeek (deelrapport I; Verhoeven, 2012).
Om de verwachtingskaart ook toepasbaar te maken op beleidsmatig niveau is deze vervolgens – in
nauwe samenwerking met de gemeente Hilvarenbeek – vertaald naar een beleidskaart. De bekende
archeologische resten en de verschillende verwachtingszones zijn op deze kaart voorzien van verschillende beleiduitgangspunten. In onderhavig deelrapport II wordt deze archeologische beleidskaart toegelicht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de digitale syllabus Bouwen, ruimte en
archeologie (Luinge, 2011)
De gemeente heeft nu een goede basis voor een eigen archeologiebeleid. De archeologische
verwachtingskaart (deelrapport I) kan worden gebruikt als input voor diverse ruimtelijke vraagstukken (structuurvisie, toerisme en recreatie,….) en ook de vertaling van archeologische waarden in bestemmingsplannen – een eerste vereiste binnen de nieuwe wet- en regelgeving – is met
behulp van de beleidskaart (deelrapport II) mogelijk geworden. Het archeologiebeleid zelf dient
echter nog concreet te worden uitgewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van een archeologienota. In
een afsluitend hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de onderwerpen die in zo’n archeologiebeleid aan de orde kunnen komen.
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1.3 Leeswijzer
Het gepresenteerde onderzoek bestaat uit twee deelrapporten:

· Deelrapport I: Inventarisatie en toelichting op de verwachtingskaart
· Deelrapport II: toelichting op de archeologische beleidskaart
De grote kaartbijlagen zijn per deelrapport afzonderlijk genummerd (deelrapportnummer, gevolgd
door kaartnummer).
Dit deelrapport II vormt het eindproduct van het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de
archeologische inventarisatie voor de gemeente Hilvarenbeek. De belangrijkste uitgangspunten van de archeologische verwachtingskaart staan in hoofdstuk 2 weergegeven (samenvatting
deelrapport I). Dit hoofdstuk vormt de inhoudelijke verantwoording voor de beleiduitgangspunten
die in hoofdstuk 3 zijn uitgewerkt. De archeologische beleidskaart vormt een goede basis voor
het archeologiebeleid van de gemeente. Het archeologiebeleid zelf dient echter nog concreet te
worden uitgewerkt. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de onderwerpen die in zo’n archeologiebeleid aan de orde kunnen komen.
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2 Samenvatting deelrapport 1

ommezijde:

Archeologische verwachtingskaart voor jager-verzamelaars
en landbouwers in droge en
natte landschappen

Deelrapport I betreft een inventarisatie van de archeologische vind plaatsen in de gemeente Hilva-

(Uitsnede kaartbijlage 6,

renbeek en een toelichting op de archeologische verwachtingskaart. Doel van dit deelrapport is om

RAAP-rapport 2450, deel I)

ten behoeve van toekomstige planvorming en -uitvoering inzicht te verschaffen in de aan we zigheid

Schaal van deze uitsnede is 1:30.000

en het karakter van de aanwezige en te verwachten archeologische resten binnen het grondgebied
van de gemeente.
Ten behoeve van het archeologisch verwachtingsmodel voor het onderzoeksgebied zijn alle vindplaatsen ingedeeld op basis van de voedseleconomie. Hierbij zijn twee groepen onderscheiden:
jager-verzamelaars en landbouwers. Jager-verzamelaars (Paleolithicum t/m Neolithicum) trokken door het landschap op zoek naar voedsel. Hun nederzettingen bestonden uit kortstondig
bewoonde kampementen. Archeologische vindplaatsen van deze gemeenschappen bestaan in de
regel uit concentraties of losse vondsten van vuurstenen werktuigen. Landbouwers (Neolithicum
t/m Nieuwe tijd) daarentegen leefden voornamelijk in boerderijen op één plek. Hun vindplaatsen
worden met name gekenmerkt door grondsporen van gebouwen en aardewerkscherven.
Behalve onderscheid tussen jager-verzamelaars en landbouwers is ook onderscheid gemaakt tussen vindplaatsen in droge en natte landschappen. Dit is een belangrijk onderscheid omdat er verschillende soorten
vindplaatsen van zowel jager-verzamelaars als landbouwers voorkomen in beide landschapstypen.
In totaal zijn er 265 vindplaatsen onderscheiden, waarvan er 51 (19%) toebehoren aan jager-verzamelaars en 214 (80%) aan landbouwers. Als we kijken naar de indeling in landschappen, valt
direct op dat de meeste vindplaatsen (n = 223: 84%) zich in droge landschappen bevinden. Er zijn
42 (16%) vindplaatsen in natte landschappen.
Op basis van een zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses met betrekking tot de relatie
landschap-archeologische vindplaatsen is bepaald welke gebieden in de gemeente een hoge,
middelhoge, lage of onbekende archeologische verwachting hebben.
Vindplaatsen van jager-verzamelaars worden met name verwacht in zogenaamde gradiëntzones
van 200 m breed. Dergelijke zones zijn overgangsgebieden van hoog/droog naar laag/nat, die de
voorkeur genoten vanwege met name het op korte afstand voorkomen van water en een grote verscheidenheid aan planten en dieren. Vindplaatsen van landbouwers worden verwacht op de hoogste, vruchtbaarste en best te bewerken delen van het landschap. Tenslotte zijn er specifieke vindplaatsen van zowel jager-verzamelaars als landbouwers in natte landschappen (beekdalen) te
verwachten, zoals afvaldumps, voordes/bruggen, schansen, etc.
Deze verschillende verwachtingen zijn als vlakken op kaarten aangegeven. Op basis daarvan
is een gecombineerde verwachtingskaart vervaardigd. Daaruit blijkt dat, met name door de
vele jager-verzamelaars gradiënten, voor een zeer groot deel van de gemeente een hoge
archeologische verwachting geldt.
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3 Beleidsuitgangspunten
3.1 Het wettelijk en juridisch kader
Het archeologiebeleid dat op gemeentelijk niveau dient te worden uitgewerkt, wordt gestuurd
door het beleid en de wet- en regelgeving op hoger niveau. Voor het gemeentelijk archeologiebeleid is met name de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van belang.
Deze wet regelt de zorg voor ons bodemarchief en is de vertaling van het Verdrag van Malta,
dat Nederland in 1992 ondertekende. Voor achtergrondinformatie over het Verdrag van Malta
wordt verwezen naar bijlage 1.
De Wamz betreft nog relatief nieuwe wetgeving; pas sinds september 2007 is deze wet van
kracht. De wet sluit zoveel mogelijk aan op bestaande wet- en regelgeving en betreft onder
meer een herziening van de Monumentenwet 1988 (Ministerie van OCenW, 1988; Ministerie
van OCenW, 2006). Doelstelling van de Wamz is archeologische resten waar nodig te beschermen, zonder meer maatschappelijke lasten in het leven te roepen dan strikt noodzakelijk is. De
bescherming van archeologische resten dient proportioneel te zijn. Dit geeft ruimte voor een
belangenafweging.
De uitgangspunten van de herziene monumentenwetgeving sluiten veelal aan bij het verdrag
van Malta. Zo wordt veel waarde gehecht aan behoud en beheer in de bodem en verbetering
van de informatievoorziening over het cultureel erfgoed. Ook het ‘veroorzaker-betaalt-principe’
is integraal overgenomen. Meest relevant voor de gemeenten is de verankering van de archeologie in de bestemmingsplannen en het feit dat het bevoegde gezag ten aanzien van het de
omgang met het bodemarchief in de meeste gevallen bij de gemeentelijke overheden is komen
te liggen.
In de wet is vastgelegd dat gemeenten bij (op)nieuw vast te stellen bestemmingsplannen en
met het bestemmen van de in het plan begrepen gronden, rekening dienen te houden met niet
alleen de bekende maar ook met de te verwachten archeologische resten. De Archeologische
Monumentenkaart (AMK; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011) en de Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden (IKAW; Deeben, 2008) kunnen daarbij als toetsingskader dienen.
Nadeel van deze kaarten is dat de kaartschaal voor gemeentelijk niveau te grof en te weinig
specifiek is. De gedetailleerde gemeentespecifieke archeologische verwachtingskaarten, die in
het kader van deze studie zijn opgesteld (deelrapport I), bieden een betere basis. Deze zullen
dan ook – na vaststelling – richtinggevend zijn bij het gemeentelijke archeologiebeleid.
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3.2 Archeologie en ruimtelijke ordening
Vanuit de nieuwe wetgeving moet de gemeente Hilvarenbeek in haar bestemmingsplannen dus
rekening gaan houden met archeologische resten. Idealiter wordt het archeologisch erfgoed in
iedere fase van planvorming – en liefst zo vroeg mogelijk – betrokken. Op structuurvisie-niveau in
de rol van mede-ordenend principe, op bestemmingsniveau als mede- afwegingskader, op vergunningsniveau als toetsingskader. Hoe concreter het plan, hoe gedetailleerder de kennis over het
archeologische bodemarchief moet zijn. In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke werkwijze de gemeente Hilvarenbeek hanteert in de verschillende fasen van planvorming.

3.2.1 Structuurvisie-niveau
Wanneer de gemeente Hilvarenbeek haar toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen gaat vastleggen in
een gemeentelijke structuurvisie, zal zij daarbij ook rekening houden met het archeologisch erfgoed. Dit
archeologisch erfgoed wordt door de gemeente Hilvarenbeek als een ruimtelijke basiskwaliteit gezien en
is en daarmee mede-ordenend. Behoud van archeologische resten is daarbij het uitgangspunt.
De archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Hilvarenbeek (deelrapport I; Verhoeven,
2012) is met name geschikt als basisdocument in deze fase van planvorming. Fysiek archeologisch onderzoek is in deze fase nog niet noodzakelijk en wenselijk.

3.2.2 Bestemmingsniveau
Het centrale juridische beleidsinstrument in het nieuwe archeologiebestel is het bestemmingsplan.
Als basisdocument in deze fase van planvorming dient de archeologische beleidskaart, die in dit
deelrapport II wordt toegelicht.

Monumentenwet 1988; artikel 38a
“De gemeenteraad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan of beheersverordening
en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond, altijd rekening te houden met de in
de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische monumenten” (lees: resten).

De gemeente Hilvarenbeek wil bovenstaande via twee ‘sporen’ realiseren. Het eerste spoor wordt
idealiter toegepast bij het (opnieuw) bestemmen van de gronden (planvorming). Het tweede
spoor biedt de mogelijkheid om een beschermingsregime op te nemen in een bestemmingsplan,
beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit. Vervolgens kan dan ten behoeve van
concrete projecten (planuitvoering) verder ingezoomd worden op het aspect archeologie. Hieronder worden beide sporen toegelicht.
Spoor 1: Bestemmingen afstemmen in vroege fase van planvorming
Soms zijn in een gebied ontwikkelingen gepland die niet voldoen aan het huidige bestemmingsplan. Dit spoor is daarop van toepassing en betreft onder ander nieuwe (ontwikkelingsgerichte)
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen met ruimtelijke onderbouwing (gebruik van gronden in strijd met bestemmingsplan).
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Archeologie is een facet dat mede afgewogen moet worden in de besluitvorming omtrent de
nieuwe bestemming. In deze fase van planvorming dienen we – in tegenstelling tot het structuurvisie-niveau – te beschikken over meer gedetailleerde archeologische informatie. Om een goede,
integrale afweging te kunnen maken, is het van belang om te weten of archeologische resten in het
plangebied aanwezig zijn, waar deze zich bevinden en of ze behoudenswaardig zijn. Dit dient vastgesteld te worden door archeologisch (bureau- en veld)onderzoek. Archeologisch onderzoek dient
natuurlijk alleen te gebeuren in gebieden waar archeologische resten reeds zijn vastgesteld of verwacht worden. Bovendien heeft de gemeente Hilvarenbeek bepaald dat onderzoek alleen hoeft
te worden uitgevoerd in plangebieden met een bepaalde omvang en ingrepen met een bepaalde
diepte (zogenaamde ondergrenzen; zie paragraaf 3.3).
Indien uit het archeologisch onderzoek blijkt, dat de resten behoudenswaardig zijn en bedreigd
worden door de geplande ontwikkeling, worden ze meegewogen in de besluitvorming rondom de
bestemmingwijziging. Daarbij ligt het voor de hand om, conform de doelstelling van de Wamz, te
streven naar behoud van de archeologische resten in situ door middel van planaanpassing/-inpassing. Indien behoud in situ niet mogelijk is, dienen er voorwaarden te worden gesteld voor een zo
zorgvuldig mogelijke omgang met de archeologisch waarden (zie ook spoor 2 en paragraaf 3.2.3).
Spoor 2: Opnemen van een beschermingsregime
De Monumentenwet 1988 en de Wet ruimtelijke Ordening (Wro) bieden de mogelijkheid om in een
bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan en voorbereidingsbesluit een beschermingsregime ten aanzien van aanwezige en te verwachte archeologische resten op te nemen
(zogenaamd ‘archeo-proof’ maken). De gemeente kan vervolgens in het kader van concrete projecten – waarbij een omgevingsvergunning voor een aanleg- of bouwactiviteit wordt aangevraagd –
verder inzoomen op deze eventuele aanwezige resten (zie paragraaf 3.2.3).
Concreet gebeurt dit ‘archeo-proof’ maken van een (bestemmings)plan door middel van het toekennen van een dubbelbestemming ‘waarde-archeologie’ op de plankaart. Dit houdt in dat de
gebieden waar archeologische resten voorkomen of worden verwacht, op de plankaart worden
opgenomen als archeologische dubbelbestemming. In de toelichting dient deze dubbelbestemming
goed te worden gemotiveerd. In de planregels worden vervolgens de randvoorwaarden (inclusief
vastgestelde ondergrenzen) voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning verder uitgewerkt.
In de ‘handreiking Erfgoed en Ruimte’ van de RCE zijn voorbeeldregels archeologie voor bestemmingsplannen uitgewerkt (www.cultureelerfgoed.nl).
In het bestemmingsplan, beheersverordening, etc. zal expliciet moeten worden aangegeven voor
welke gebieden en voor welke werken deze nadere eisen ten aanzien van archeologie gelden.
Het betreft de gebieden die zijn weergegeven op de archeologische beleidskaart. Hierbij zijn de
gebieden verdeeld in verschillende categorieën op basis van archeologisch potentieel. Op de
beleidskaart staan tevens – per onderscheiden categorie – de ondergrenzen vermeld, die door de
gemeente Hilvarenbeek zijn vastgesteld en die in de regels bij het (bestemmings)plan dienen te
worden verwerkt.

17

RAAP-RAPPORT 2450-II
Verborgen tussen het groen; een archeologische verwachtings- en beleidskaart voor de gemeente Hilvarenbeek
Deel II: Toelichting op de archeologische beleidskaart.

3.2.3 Vergunningsniveau
Indien een omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit wordt aangevraagd binnen een
gebied met de dubbelbestemming ‘waarde archeologie‘, dan dient de vergunningverlener aan de
hand van de planregels na te gaan of archeologisch onderzoek gewenst is. Kleine ‘verstoringen‘
worden getolereerd, maar bij grote verstoringen zal archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn (zie
kader en paragraaf 3.3). Dit onderzoek moet uitwijzen of archeologische resten in het gebied aanwezig zijn, waar deze zich bevinden en of ze behoudenswaardig zijn. Indien hiertoe aanleiding is, kan
vervolgens aan de vergunning één van de volgende voorschriften worden verbonden:
- de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem
kunnen worden behouden;
- de verplichting tot het doen van opgravingen; of
- de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester
en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
Op de website van de SIKB (www.sikb.nl) zijn voorbeelden van omgevingsvergunningen uitgewerkt in de digitale syllabus ‘Bouwen, ruimte en archeologie’ (Luinge, 2011).
Ook voor een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing en een sloopactiviteit in een
beschermd stad- en dorpsgezicht zijn soortgelijke bepalingen in de Monumentenwet 1988 en de
Wro opgenomen. Het is niet nodig om deze in het bestemmingsplan op te nemen.
N.B. Aan een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of
dorpsgezicht kunnen alleen voorschriften worden verbonden met betrekking tot de wijze van slopen.
Bovenstaande voorschriften gelden derhalve niet voor deze (sloop)vergunningen (Luinge, 2011).
Monumentenwet 1988; artikel 39, lid 2 en artikel 40, lid 1
Bij een bestemmingsplan kan in het belang van de archeologische monumentenzorg worden
bepaald dat de aanvrager van een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit [….] of
een bouwactiviteit […] een rapport dient over te leggen waarin de archeologische waarde
van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het
bestuursorgaan dat bevoegd is die vergunning te verlenen in voldoende mate is vastgesteld.

3.3 Toelichting op de archeologische beleidskaart
van de gemeente Hilvarenbeek
3.3.1 De archeologische verwachtingskaart als basis voor de beleidskaart
Tot op heden wordt door de gemeente Hilvarenbeek bij de afweging om al dan niet archeologisch
onderzoek te laten uitvoeren, uitgegaan van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden
(IKAW; Deeben, 2008). De IKAW geeft voor heel Nederland de kans aan op het aantreffen van
archeologische waarden bij werkzaamheden in de bodem. De IKAW is echter zeer globaal van
opzet. Gebiedsspecifieke verwachtingsmodellen blijken een beter beeld van de werkelijkheid te
geven; ze zijn veel gedetailleerder, meer geënt op de lokale omstandigheden en bovendien komen
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ook de lage en natte gebieden beter aan bod. In deelrapport I (Verhoeven, 2012) is een dergelijk
gebiedsspecifiek verwachtingsmodel voor de gemeente Hilvarenbeek uitgewerkt en gepresenteerd
in de vorm van meerdere archeologische verwachtingskaarten (kaartbijlagen I-1 t/m I-6). Het is de
bedoeling dat deze specifieke kaarten vanaf nu richtinggevend zijn.
De archeologische verwachtingskaart uit deelrapport I is vervolgens – in nauw overleg met de
gemeente – vertaald naar een archeologische beleidskaart. Deze beleidskaart is als bijlage aan
onderhavig rapport toegevoegd (kaartbijlage II-1). De archeologische beleidskaart is eenvoudig
van opzet. Hoewel op de kaart nog duidelijk te achterhalen is wat de aard van elke kaarteenheid is, is een deel van het hoge detailniveau losgelaten om de vertaalslag naar een toepasbaar
beleid mogelijk te maken. Gebieden waarvoor dezelfde beleiduitgangspunten gelden zijn samengevoegd, waardoor van 8 categorieën sprake is. Voor deze verschillende categorieën is vervolgens aangegeven óf, en zo ja wanneer er sprake is van een onderzoeksplicht.
Bij het opstellen van deze kaart en de daaraan gekoppelde beleiduitgangspunten heeft niet alleen
een gedegen archeologisch-inhoudelijke, maar ook een maatschappelijke afweging plaatsgevonden. Deze maatschappelijke afweging is niet door archeologen gedaan, maar door de gemeente zelf;
het is voor de gemeente namelijk van belang om in het ruimtelijk beleid een goede balans te vinden
tussen een goede zorg voor het aanwezige archeologisch erfgoed en allerlei andere maatschappelijke belangen (landschap, toerisme, agrarische sector).

Bedreigingen voor de aanwezige archeologische resten kunnen het meest beperkt worden
wanneer rekening wordt gehouden met bestaande patronen en structuren, wanneer bodemverstoringen beperkt worden tot de gebieden met een lage archeologische verwachting en
wanneer creatieve oplossingen worden gezocht om bepaalde inrichtingsdoelen te halen.

3.3.2 Ondergrenzen
Uitgangspunt is om het archeologisch erfgoed waar mogelijk ‘in situ’ te bewaren. Indien verstoring niet vermeden kan worden of toch wenselijk is, dient een archeologisch onderzoek plaats te
vinden. Een veel gehoorde vraag is: moet nu altijd en overal archeologisch onderzoek worden uitgevoerd? Het antwoord is simpel: nee, niet altijd en overal is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Het doel van een gedegen archeologiebeleid is juist om het nut en de noodzaak van archeologisch onderzoek te kunnen bepalen.
In de Monumentenwet 1988 is opgenomen dat projecten met een oppervlakte kleiner dan 100 m²
zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek. Indien gewenst, kan een gemeente echter een hiervan afwijkende oppervlakte vaststellen (artikel 41a). De gemeente Hilvarenbeek maakt van deze
mogelijkheid gebruik en stelt voor de verschillende archeologische monumenten, vindplaatsen en
verwachtingen haar eigen ondergrenzen vast, zoals weergegeven in tabel 1. Hierbij is telkens de
hoogste (verwachtings)waarde als uitgangspunt genomen 2.
2

Voorbeeld: Een gebied met een hoge verwachting voor landbouwers, een lage verwachting voor jager-verzamelaars en een onbekende verwachting voor beekgerelateerde resten, heeft op de beleidskaart een hoge verwachting gekregen.
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categorie

omschrijving

plangebied / bodemingreep
groter dan

dieper dan

1

AMK-terrein (archeologisch monument);
terrein van hoge archeologische waarde

50 m²

bestaand natuurgebied: 10 cm
buiten natuurgebied: 40 cm

2

historische kern

100 m²

bestaand natuurgebied: 10 cm
buiten natuurgebied: 40 cm

3

bekende archeologische vindplaats

100 m²

bestaand natuurgebied: 10 cm
buiten natuurgebied: 50 cm

4

hoge archeologische verwachting
(m.u.v. categorie 4)

500 m²

bestaand natuurgebied: 10 cm
buiten natuurgebied: 50 cm

5

hoge archeologische verwachting voor uitsluitend vindplaatsen van jager-verzamelaars

bestaand natuurgebied: 500 m²
buiten natuurgebied: 2.500 m²

bestaand natuurgebied: 10 cm
buiten natuurgebied: 50 cm

middelhoge archeologische verwachting

2.500 m²

bestaand natuurgebied: 10 cm
buiten natuurgebied: 50 cm

lage archeologische verwachting

25.000 m² (alleen bij ruimtelijke
onderbouwing*)

bestaand natuurgebied: 10 cm
buiten natuurgebied: 50 cm

onderzoeksgebied (vrijgegeven)

geen restricties

geen restricties

6

onbekende archeologische verwachting
7

8

ontgrond gebied

Tabel 1: Ondergrenzen.
* = de ondergrens van 25.000 m² geldt alleen bij ontwikkelingen die afwijken van het bestemmingsplan.
Ontwikkelingen die passen binnen het vigerende bestemmingsplan zijn niet onderzoeksplichtig. In bestemmingsplannen hoeft deze categorie dan ook niet te worden voorzien van een archeologische dubbel bestemming.

De ondergrenzen geven aan wanneer archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Wanneer de ontwikkelingen de ondergrenzen niet overschrijden, is er vanuit archeologisch oogpunt geen bezwaar
om een vergunning te verlenen of de bestemming van de gronden te wijzigen. Er hoeft derhalve
geen archeologisch onderzoek plaats te vinden. Wanneer de ondergrenzen wél worden overschreden, dienen de plannen te worden aangepast of zal de initiatiefnemer een archeologisch onderzoek moeten laten uitvoeren. Dit laatste betekent dat de zogenaamde AMZ-fasering wordt opgestart (zie paragraaf 3.4).
Bij de ondergrenzen geldt als algemene richtlijn: hoe hoger de archeologische waarde of verwachting van een gebied, hoe kleiner de ondergrens. In gebieden met een hoge archeologische waarde
of verwachting bevinden zich namelijk naar verwachting meer vindplaatsen dan in gebieden met
een middelhoge en een lage archeologische verwachting. Voor deze gebieden geldt dan ook dat
bij relatief kleine ingrepen vindplaatsen kunnen worden verstoord. Of vindplaatsen daadwerkelijk worden verstoord wordt sterk bepaald door de aard, omvang en diepteligging van de geplande
bodemingrepen. Naast archeologisch relevant, dienen de ondergrenzen ook maatschappelijk haalbaar en praktisch uitvoerbaar te zijn. Geprobeerd is om de zogenaamde planologische ‘kruimelgevallen’ zoveel mogelijk vrij te stellen van archeologisch onderzoek. Daarnaast is het van belang om
toevalsvondsten zoveel mogelijk uit te sluiten, aangezien het (financieel) risico hiervan vaak bij de
gemeente ligt (zie paragraaf 3.3.5).
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3.3.3 Toelichting beleiduitgangspunten
Hieronder volgt een toelichting van de beleiduitgangspunten die de gemeente Hilvarenbeek gaat
hanteren. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de ondergrenzen, waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen de diepte van de ingreep en de oppervlakte van het plangebied of de ingreep. Bovendien is
een suggestie gegeven hoe het archeologisch onderzoek er uit kan zien.
Diepte van de ingreep
Op basis van archeologisch-inhoudelijke argumenten is aanbevolen om alle bodemingrepen die niet
dieper reiken dan 40 cm -Mv vrij te stellen van archeologisch onderzoek. Deze ondergrens van 40 cm is
gebaseerd op de gemiddelde diepte van de verstoorde bovengrond (veelal de bouwvoor). Hoewel in de
verstoorde bovengrond archeologische resten kunnen voorkomen, bevinden deze zich niet meer in hun
oorspronkelijke context. De waarde van deze resten is daardoor relatief gering.
De gemeente Hilvarenbeek heeft echter op basis van een nadere maatschappelijke afweging tussen
het archeologische belang ten opzichte van het agrarisch gebruik van de gronden besloten om de
ondergrens vast te stellen op 50 cm -Mv. Uitgezonderd hiervan zijn de categorieën 1 en 2. Voor
deze categorieën blijft de ondergrens van 40 cm -Mv gehandhaafd. De gemeente is van mening dat
de voorgestelde regeling met maatwerk voldoende recht doet aan de archeologische belangen, een
voor de praktijk werkbare regeling oplevert en geen onevenredige belemmeringen (lasten, regeldruk) vormen voor de gebruikers in het buitengebied.
Uitgezonderd zijn de bestaande natuurgebieden (conform vigerend bestemmingsplan). In de praktijk
blijkt dat deze gebieden lang niet altijd geploegd zijn. Eventuele archeologische resten in de bovengrond bevinden zich hier dan ook zeer waarschijnlijk in hun oorspronkelijke context. Vandaar dat in
deze gebieden alleen zeer ondiepe ingrepen (minder dan 10 cm -Mv; dikte strooisellaag) worden
vrijgesteld van archeologisch onderzoek.

Oppervlakte plangebied of oppervlakte bodemingreep
Categorie 1 (AMK-terrein); 50 m²
De AMK-terreinen (archeologische monumenten) in de gemeente Hilvarenbeek zijn allen van hoge
archeologische waarde. Het betreft gebieden waar archeologische resten zijn vastgesteld in goed
bewaarde context. Hoewel deze monumenten niet wettelijk beschermd zijn, dient gestreefd te worden
naar planologische bescherming (Sloos, 2009). Omdat in deze gebieden sprake is van vastgestelde
archeologische waarden, dienen bij voorkeur geen werkzaamheden te worden uitgevoerd, die tot fysieke
aantasting hiervan leiden. Het beleid dient dus gericht te zijn op behoud in situ. Indien verstoring niet
vermeden kan worden, dient in een vroege fase van planvorming een archeologisch onderzoek plaats te
vinden. Vanwege de aangetoonde aanwezigheid van belangrijke archeologische resten is archeologisch
onderzoek vrijwel altijd vereist. Alleen marginale ingrepen (het planten van een boom, aanleg van een
vijver) blijven met het hanteren van een ondergrens van 50 m² zonder procedures mogelijk.
Onderzoekssuggestie
Het is aan te bevelen om bij AMK-terreinen de reguliere AMZ-fasering te doorlopen (zie
paragraaf 3.4.1). Omdat de aanwezigheid van archeologische resten reeds is aangetoond,
kan mogelijk in sommige gevallen een directe doorstart worden gemaakt naar waarderend
archeologisch onderzoek (veelal proefsleuvenonderzoek).
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Categorie 2 (Historische kern) 100 m²

Categorie 3 (Archeologische vindplaats) 100 m²
Bij bekende archeologische vindplaatsen zijn archeologische resten reeds – in mindere of
meerdere mate – vastgesteld. 3 Ook de historische bewoningskernen kunnen elk afzonderlijk
beschouwd worden als één grote archeologische vindplaats. De locaties zijn namelijk al eeu4
wenlang bewoond. De kans is dan ook groot dat bodemingrepen resulteren in aantasting van

archeologische resten. In deze zones dienen bij voorkeur geen werkzaamheden te worden uitgevoerd die tot fysieke aantasting van de archeologische resten leiden. Het beleid is dus gericht
op behoud in situ. Indien verstoring niet vermeden kan worden, dient in een vroege fase van de
planvorming een archeologisch onderzoek plaats te vinden. Alleen hele kleine gebieden worden
van archeologisch onderzoek vrijgesteld. Met name bij deze – vaak particuliere – ontwikkelingen
(kleine uitbouw, garage, aanleg van een vijver, etc.) wegen archeologische kosten onevenredig
zwaar op het budget van het project. Met het hanteren van een ondergrens van 100 m² worden
deze hele kleine ontwikkelingen zoveel mogelijk ontzien.

Onderzoekssuggestie

· Historische kernen: Het is aan te bevelen om het onderzoek in de historische kernen
te laten bestaan uit een uitvoerig bureauonderzoek, eventueel aangevuld met een
veldinspectie teneinde meer inzicht te krijgen in de aard van de verwachte archeologische resten.

· Bekende archeologische vindplaatsen: Het is aan te bevelen om bij de bekende vindplaatsen de reguliere AMZ-fasering te doorlopen (bureauonderzoek, verkennend / karterend onderzoek, evt. gevolgd door gravend onderzoek).
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan dan het vervolgtraject worden bepaald.

Categorie 4 ( hoge archeologische verwachting – met uitzondering van categorie 5); 500 m²
In de zones met een hoge archeologische verwachting wordt een hoge dichtheid aan archeologische resten verwacht. Er is dan ook een grote kans dat bodemingrepen resulteren in aantasting van archeologische resten. In deze gebieden dienen bij voorkeur geen werkzaamheden te worden uitgevoerd die tot fysieke aantasting van de (verwachte) archeologische resten
leiden. Het beleid is dus gericht op behoud in situ. Indien verstoring niet vermeden kan worden,
dient in een vroege fase van de planvorming een archeologisch onderzoek plaats te vinden.
De ondergrens is hier ruimer genomen dan bij de voorgaande twee categorieën, omdat archeologische resten hier vooralsnog niet zijn aangetoond; ze worden wel verwacht. De gemeente
is bovendien van mening dat de kenniswinst bij ingrepen die kleiner zijn dan 500 m², meestal
niet in verhouding zal staan tot de kosten van professioneel archeologisch onderzoek. Hoewel
de gemeente zich realiseert dat hierdoor archeologische resten verloren zullen gaan, zal de
schade aan het bodemarchief relatief beperkt zijn.

3

Als vindplaats is gedefinieerd: straal van 50 meter rondom een vondst van jager-verzamelaars; straal van 100 meter rondom een vondst van
landbouwers.

4

Een groot aantal dorpskernen is door de RCE inmiddels opgewaardeerd tot AMK terrein. In Hilvarenbeek is dit echter vooralsnog niet gebeurd.
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Onderzoekssuggestie
Het is aan te bevelen om bij de zones met een middelhoge of onbekende archeologische
verwachting de reguliere AMZ-fasering te doorlopen (bureauonderzoek, verkennend / karterend onderzoek, evt. gevolgd door gravend onderzoek). Uitzondering hierop vormen de
natte landschappen. In deze gebieden wordt vaak na het bureauonderzoek een snelle doorgestart gemaakt naar archeologische begeleiding van de werkzaamheden. De gebruikte
onderzoeksmethode dient door het uitvoerend archeologisch bedrijf dan ook goed onderbouwd te worden (zie ook paragraaf 3.4).

Categorie 5 (hoge archeologische verwachting voor uitsluitend jager-verzamelaars) 500 m² / 2500 m²
Uit deelrapport I is gebleken dat in de gemeente Hilvarenbeek een groot aantal gebieden ligt,
waar uitsluitend een hoge verwachting geldt voor vindplaatsen van jager-verzamelaars. Aangezien deze vindplaatsen zich veelal direct aan het oppervlak bevinden, blijken ze in de praktijk
relatief vaak te zijn verstoord. Dit is met name het geval in de bebouwde gebieden en de gebieden
die regelmatig zijn geploegd (akkers en weilanden). De gemeente Hilvarenbeek wil deze (vaak
reeds verstoorde) gebieden dan ook vaker vrijstellen van archeologisch onderzoek. Vandaar dat
voor deze gebieden een ondergrens van 2500 m² wordt gehanteerd.
Uitgezonderd zijn de bestaande natuurgebieden (o.a. bos- en heidegebieden), die vaak nog
nooit zijn geploegd. Verwacht wordt dat eventuele vindplaatsen van jager-verzamelaars hier nog
in onverstoorde context aanwezig kunnen zijn. Vandaar dat de ondergrens van 500 m² in deze
gebieden wordt gehandhaafd.
N.B. Ook onder esdekken kunnen relatief gave vindplaatsen van jager-verzamelaars aanwezig
zijn (Verhoeven, 2012). Voor deze gebieden geldt echter ook een hoge verwachting voor vindplaatsen van landbouwers, waardoor ze reeds in categorie 4 zijn opgenomen.

Onderzoekssuggestie
Het is aan te bevelen om bij de zones met een lage archeologische verwachting de reguliere AMZ-fasering te doorlopen (bureauonderzoek, verkennend / karterend onderzoek, evt.
gevolgd door gravend onderzoek).

Categorie 6 (middelhoge of onbekende archeologische verwachting); 2500 m²
Het gaat om grote gebieden, waar – op basis van landschappelijke kenmerken en reeds bekende
archeologische vindplaatsen – een middelhoge of onbekende dichtheid aan archeologische resten
wordt verwacht. Gezien de verwachte lagere dichtheid aan archeologische resten dan bij de voorgaande categorieën, bestaat er een minder grote kans op verstoring van archeologische resten.
Het gemeentelijk beleid voor deze gebieden is eveneens gericht is op behoud in situ. In geval
van ontwikkelingen dient in een vroege fase van de planvorming een archeologisch onderzoek
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plaats te vinden. Voor deze gebieden wordt een ruimere ondergrens gehanteerd, aangezien er
een minder grote kans bestaat op verstoring van archeologisch resten. Onderzoek wordt alleen
geëist bij gebieden die groter zijn dan 2500 m². Bij deze grotere ontwikkelingen maken de kosten
van archeologisch onderzoek vaak een kleiner deel uit van het totale budget. Bovendien kunnen
eventueel aanwezige archeologische resten in een grotere context worden bestudeerd, waardoor
bestaande kennislacunes kunnen worden gedicht.

Onderzoekssuggestie
Het is aan te bevelen om bij de zones met een hoge archeologische verwachting de reguliere AMZ-fasering te doorlopen (bureauonderzoek, verkennend / karterend onderzoek, evt.
gevolgd door gravend onderzoek). Uitzondering hierop vormen de natte landschappen. In
deze gebieden wordt vaak na het bureauonderzoek een snelle doorgestart gemaakt naar
archeologische begeleiding van de werkzaamheden. De gebruikte onderzoeksmethode dient
door het uitvoerend archeologisch bedrijf dan ook goed onderbouwd te worden (zie ook paragraaf 3.4).

Categorie 7 (lage archeologische verwachting); 25.000 m² / geen restricties
In deze gebieden wordt – op basis van landschappelijke kenmerken en reeds bekende archeologische vindplaatsen – een lage dichtheid aan archeologische resten verwacht. Hierdoor bestaat
een kleine kans op verstoring van archeologische resten. Archeologisch onderzoek wordt daarom
alleen vereist bij grootschalige ontwikkelingen (> 25.000 m²) die afwijken van het bestemmingsplan
en daardoor van een ruimtelijke onderbouwing voorzien moeten zijn (zie spoor 1, paragraaf 3.2.2).
Ontwikkelingen die passen binnen het vigerende bestemmingsplan zijn niet onderzoeksplichtig.
Door deze keuze blijven er mogelijkheden voor onderzoek naar het verleden in deze gebieden, terwijl veruit de meeste ontwikkelingen zijn vrijgesteld van archeologisch onderzoek.
N.B. In bestemmingsplannen hoeven deze gebieden niet te worden opgenomen met een dubbelbestemming ‘waarde archeologie’.
Onderzoekssuggestie
Het is aan te bevelen om bij de zones met een hoge archeologische verwachting de reguliere AMZ-fasering te doorlopen (bureauonderzoek, verkennend / karterend onderzoek, evt.
gevolgd door gravend onderzoek).

Categorie 8 (onderzoek afgerond; vergraven/ ontgrond gebied); geen restricties
In deze categorie zijn de onderzoeksgebieden opgenomen waarvoor het archeologisch onderzoek
reeds in zijn geheel is afgerond (vrijgegeven of opgegraven). Daarnaast betreft het gebieden die
zodanig zijn verstoord, dat archeologisch resten niet meer worden verwacht (grootschalig vergraven/ ontgronde gebieden). Voor deze gebieden gelden geen resticties ten aanzien van ruimtelijke
ontwikkelingen. Hoewel in deze gebieden in principe (nog) wel archeologische resten aanwezig
kunnen zijn, is de kans op het aantreffen en verstoren van deze resten zo laag, dat de schade aan
het archeologisch bodemarchief beperkt blijft.

24

RAAP-RAPPORT 2450-II
Verborgen tussen het groen; een archeologische verwachtings- en beleidskaart voor de gemeente Hilvarenbeek
Deel II: Toelichting op de archeologische beleidskaart.

De aanwezigheid van losse archeologische vondsten kan niet worden uitgesloten. Indien in deze
gebieden toevalsvondsten worden aangetroffen dienen deze – conform de meldingsplicht uit de
Monumentenwet – bij de bevoegde overheid (vaak de gemeente) te worden gemeld.
Plangebied of bodemingreep over meerdere beleidscategorieën
Het kan voorkomen dat een gebied zich over meerdere beleidscategorieën uitstrekt. In dat geval
wordt door de gemeente een goed onderbouwde afweging gemaakt om al dan niet archeologisch
onderzoek te laten uitvoeren. De ondergrenzen worden hierbij als uitgangspunt genomen.
Onderzoeksgebieden
Onderzoeksgebieden in ARCHIS betreffen gebieden die in het verleden al (deels) zijn onderzocht. Van
een aantal gebieden is het onderzoekstraject nog niet helemaal afgerond (vrijgegeven of opgegraven)
of is de status onbekend. Voor deze gebieden is de geadviseerde beleidslijn afhankelijk van de resultaten van het reeds uitgevoerde onderzoek. In de praktijk kan worden aangesloten bij de adviezen
zoals vermeld in de onderliggende rapporten. Een aantal gebieden zal op basis hiervan alsnog kunnen
worden vrijgegeven wanneer blijkt dat het terrein geen waardevolle resten (meer) bevat.

3.3.4 Meten is weten: alsnog vrijgeven
Bodemingrepen die dieper reiken dan de gestelde ondergrens van 40 cm hoeven niet altijd verstorend van aarde te zijn op het archeologisch bodemarchief. Van esdekken is bijvoorbeeld bekend
dat deze veelal een opgebrachte bovenlaag hebben van meer dan 50 cm. Indien door veldwerk
(beperkt booronderzoek) zorgvuldig is aangetoond dat de dikte van het afdekkende pakket vlakdekkend groter is dan 40 cm én de diepte van de ingreep beperkt blijft tot de dikte van dit pakket,
kan verder archeologisch onderzoek komen te vervallen.
Op de beleidskaart staat ook een aantal gebieden aangegeven dat reeds verstoord is. Het kan
echter voorkomen dat bepaalde gebieden verstoord zijn en niet als zodanig op de kaart staan vermeld. Indien op basis van betrouwbaar schriftelijk materiaal (naar oordeel van de gemeente) aangetoond kan worden dat een bepaald gebied verstoord is, kan een gebied worden vrijgesteld van
archeologisch onderzoek. Indien het bewijs niet sluitend is, kan ervoor gekozen worden om een verkennend booronderzoek te laten uitvoeren om de mate van verstoring in kaart te brengen. Indien het
gebied daadwerkelijk verstoord is, kan verder archeologisch onderzoek komen te vervallen.

3.3.5 Mogelijke consequenties vrijstelling
Uit paragraaf 3.3.3 blijkt dat op slechts een deel van het gemeentelijk grondgebied een archeologische onderzoeksplicht rust. Voor een aantal ingrepen en activiteiten, die in het bestemmingsplan
worden vastgelegd, geldt bovendien een ontheffing. In zo’n vrijstellingssituatie kan tijdens de uitvoering van het werk echter toch op archeologische resten gestuit worden. De uitvoerder is conform de Monumentenwet verplicht daar melding van te maken bij de bevoegde overheid (veelal
de gemeente). Vervolgens zal de gemeente het initiatief moeten nemen om tot een verantwoorde
oplossing te komen (Alkemade, 2009).
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3.4 Het archeologisch onderzoek
3.4.1 Reguliere AMZ-fasering
Welk soort archeologisch onderzoek moet nu wanneer worden ingezet en wanneer is er voldoende
onderzoek uitgevoerd? Het proces van archeologisch onderzoek is opgebouwd uit verschillende
stappen en wordt over het algemeen aangeduid als de AMZ-fasering (AMZ; Archeologische Monumentenzorg). In bijlage 2 is deze fasering schematisch weergegeven zodat hier kan worden volstaan met een korte toelichting.
De AMZ-fasering is opgebouwd uit verschillende onderzoeksmodules die qua zwaarte en intensiteit van onderzoek van licht naar zwaar verloopt. Na het uitvoeren van een onderzoeksmodule kan
worden beslist of aanvullend (zwaarder, intensiever) onderzoek noodzakelijk is of dat er genoeg
gegevens zijn verzameld. Dit is niet alleen afhankelijk van de resultaten van het onderzoek, maar
ook van de aard en omvang van de geplande ingrepen. Soms kan een globale indruk van de aanof afwezigheid van archeologische waarden door het uitvoeren van een bureauonderzoek al voldoende zijn voor het in- of aanpassen van de geplande ingrepen. Archeologisch onderzoek is er
dus niet in alle gevallen op gericht om het naadje van de kous te weten. In andere gevallen echter
zal wel heel nauwkeurig de aard, omvang, datering en diepteligging van archeologische waarden
moeten worden vastgesteld alvorens men kan besluiten of aanpassing van de plannen haalbaar is
of dat moet worden overgegaan tot een opgraving. Dit is een kwestie van belangenafweging.
Het archeologisch onderzoek dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerd onderzoeksbureau en wordt afgerond met een archeologisch rapport met een advies. De gemeente is bevoegd
gezag en zal op basis van dit advies een besluit nemen over het vervolgtraject.
Na afronding van het gehele archeologische vooronderzoek (bureauonderzoek, booronderzoek
en/of proefsleuvenonderzoek) dient door de gemeente Hilvarenbeek een selectiebesluit te worden
genomen. Het selectiebesluit kan de volgende uitkomsten hebben:

· Bij de voorgenomen werkzaamheden hoeft geen rekening te worden gehouden met archeologische resten, bijvoorbeeld omdat deze er simpelweg niet zijn.

· De archeologische resten dienen te worden behouden, bijvoorbeeld door planaanpassing/inpassing.

· De werkzaamheden mogen alleen plaatsvinden wanneer de uitvoerders zich houden aan
bepaalde verplichtingen. Deze verplichten worden dan opgenomen in de voorschriften die aan
de vergunning worden verbonden (treffen van technische maatregelen om monumenten in de
bodem te behouden, opgraving, archeologische begeleiding; zie ook paragraaf 3.2.3).

3.4.2 Archeologisch onderzoek in natte landschappen
In de natte landschappen wordt deels afgeweken van het hierboven geschetste model. Voor deze
gebieden wordt een bureauonderzoek aanbevolen, veelal direct gevolgd door een archeologische
begeleiding. Anders dan op de hoge droge gronden, waar archeologische resten zich vaak over
een bepaalde oppervlakte uitstrekken, gaat het in natte landschappen vaak om geïsoleerde vindplaatsen van geringe omvang, zoals bruggen, visfuiken, kano’s, jacht attributen, rituele deposities,
etc. Deze zogenaamde puntlocaties zijn vrijwel niet op te sporen door middel van booronderzoek.
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Daarbij komt nog bij dat het bijzonder moeilijk is om aan de hand van boringen organische artefacten te onderscheiden van zoge naamde ecofacten. De tot nu toe beste onderzoeksmethode
om archeo logische resten in natte gebiedsdelen in kaart te brengen, is een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden. Indien tijdens de archeologische begeleiding belangrijke
archeolo gische resten worden aangetroffen, kan dit leiden tot planaanpassing (behoud in situ) of
tot een definitieve opgraving.

3.5 Update van de archeologische kaarten
De archeologische verwachtingskaart en de archeologische beleidskaart betreffen momentopnamen. Het is de weergave van de stand van zaken, zoals die op het moment van de vervaardiging van de kaarten voorhanden was. Daarmee is de kaart op het moment van uitgave feitelijk
al verouderd. Meerdere malen per jaar worden er in de gemeente nieuwe archeologische vondsten gedaan. Ook worden er regelmatig archeologische onderzoeken uitgevoerd die meer inzicht
bieden in de wijze waarop het gebied door de mens is gebruikt. Op basis van nieuwe onderzoeksresultaten moeten de heersende wetenschappelijke theorieën soms worden bijgesteld. Om hierop
te kunnen anticiperen wordt geadviseerd de archeologische kaarten regelmatig te actualiseren
(bijvoorbeeld elke vijf jaar).
Bij het opstellen van de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Hilvarenbeek is
gebleken dat het bestaande landelijke informatiesysteem ARCHIS lang niet altijd volledig is. Bij
lokale gebiedskenners ligt vaak nog veel informatie verborgen die soms zeer waardevol is voor het
krijgen van een goed totaaloverzicht. Daarom verdient het aanbeveling om een portaal in te richten
waar lokale gebiedskenners informatie achter kunnen laten die bij een update kan worden meegenomen. Om de kwaliteit en juistheid van de lokale gegevens te waarborgen, kunnen in het portaal
eisen worden gesteld aan het format waarin gegevens worden aangeleverd (denk aan minimaal in
te vullen gegevensvelden en traceerbaarheid). Ten behoeve van de uiteindelijke update zullen de
gegevens door professionals gecontroleerd moeten worden.
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4 Naar een eigen archeologiebeleid
Een gedegen archeologiebeleid behelst meer dan het vaststellen van de archeologische beleidskaart en de verankering hiervan in de bestemmingsplannen. In een nader op te stellen archeologiebeleid (of integraal erfgoedbeleid) zou in ieder geval aan de volgende onderwerpen aandacht
kunnen worden geschonken:

· Implementatie van het archeologiebeleid in de ambtelijke organisatie;
· Vaststellen doelstellingen en uitgangspunten van het gemeentelijk archeologiebeleid;
· Begeleiden van het archeologisch onderzoekstraject;
· Omgang met toevalsvondsten;
· Actualisatie van de erfgoedverordening;
· Fysieke bescherming en inrichting van archeologische terreinen;
· Het opzetten van een digitaal informatiesysteem (o.a. in relatie tot de wet Puber);
· Aanvullende gemeentelijke onderzoekseisen;
· Communicatie, presentatie, voorlichting en onderwijsprogramma;
· Financiën.
Hiermee krijgt de archeologie een volwaardige plek binnen het gemeentelijke beleid.
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Gebruikte afkortingen
AMK

Archeologische MonumentenKaart

AMZ

Archeologische Monumentenzorg

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

IKAW

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

IVO

Inventariserend veldonderzoek

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

Beneden maaiveld

PvE

Programma van Eisen

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Wamz

Wet op de archeologische monumentenzorg

Wro

Wet ruimtelijke ordening
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Bijlage 1: Verdrag van Malta

Het Europese verdrag betreffende de bescherming van het archeologische erfgoed is in 1992
in Valletta (Malta) ondertekend door de ministers van Cultuur van de landen aangesloten bij de
Raad van Europa. Dit verdrag wordt het ‘Verdrag van Malta’ genoemd (Ministerie van WVC en BZ,
1992). Het verdrag van Malta heeft als doel archeologische resten in Europa te beschermen als
onvervangbaar onderdeel van het culturele erfgoed (artikel 1). Het accent ligt op het streven naar
het behoud en beheer van archeologische resten in de bodem en op het zoveel mogelijk beper ken
van (de noodzaak van) archeologische opgravingen (artikel 2). Het verdrag bepaalt dat archeologie voortaan expliciet bij de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen moeten worden meegewogen. Waar mogelijk dienen de archeologische resten te worden ontzien (behoud in situ). Wanneer
bescherming en inpassing van archeologisch waardevolle terreinen niet mogelijk blijkt, zal de historische informatie door middel van verantwoord archeologisch onderzoek moeten worden veiliggesteld (behoud ex situ). Om deze doelstelling te bereiken, moet het archeo logische belang volledig erkend worden in planologische besluitvormingsprocessen (artikel 5).
De veroorzaker van de bodemverstoring is verantwoordelijk voor het vroegtijdig (laten) uitvoeren
van archeologisch onderzoek en de financiering daarvan (het ‘veroorzaker-betaalt-principe’; artikel
6). Onderzoek moet worden uitgevoerd door deskundigen en worden afgesloten met een schriftelijke wetenschappelijke verslaglegging (artikel 7). Een informatieplicht is vastgelegd in de vorm
van verplichte uitwisseling van informatie en het actueel houden van een databank met archeologische gegevens (artikelen 7 en 8). Het verdrag verplicht ook voorlichting aan het publiek en
publiekgerichte ontsluiting van archeologische resten om bij het publiek meer begrip te ontwikkelen voor het belang van het archeologische erfgoed (artikel 9).
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Bijlage 2: AMZ-fasering

Als eerste stap in het AMZ-proces dient een bureauonderzoek te worden uitgevoerd om een
gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Hiermee wordt inzicht verkregen in
welke archeologische resten waar verwacht worden en reeds bekend zijn. Daarnaast kan ook
bepaald worden waar deze mogelijk door geplande bodemingrepen bedreigd worden. Als de resultaten van het bureauonderzoek hier aanleiding toe geven dient vervolgens een inventariserend
veldonderzoek (IVO) plaats te vinden. Vaak worden het bureauonderzoek en het veldonderzoek
gelijktijdig uitgevoerd, maar dan nog zijn de resultaten van het bureauonderzoek richtinggevend
voor de aard van het uit te voeren veldonderzoek.
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van de gespecificeerde verwachting. Dit gebeurt
door middel van waarnemingen in het veld. Meestal wordt eerst een verkennend of karterend
booronderzoek uitgevoerd, soms aangevuld met of vervangen door een oppervlaktekartering.
Een verkennend booronderzoek is extensief van aard en heeft vooral tot doel inzicht te geven in de
landschappelijke opbouw van een gebied en een inschatting te geven van de gaafheid van eventueel aanwezige archeologische resten. Het onderzoek heeft niet tot doel archeologische resten op
te sporen. Dit laatste is wel het geval bij karterend onderzoek (karterend booronderzoek of oppervlaktekartering). Bij karterend onderzoek wordt getracht een eerste inzicht te krijgen in de aan- of
afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de
inhoudelijke kwaliteit van de archeologische resten. Indien geen archeologische resten (vindplaatsen) worden aangetroffen, of blijkt dat de archeologische resten niet door geplande ingrepen verstoord worden, gelden geen restricties met betrekking tot de verdere planuitvoering.
Indien in een onderzocht gebied archeologische resten worden vastgesteld, of er een gerede verwachting voor bestaat, dienen de omvang en gaafheid hiervan te worden vastgesteld aan de hand
van een waarderend vervolgonderzoek. Ook deze waarderende fase is onderdeel van het IVO.
Meestal gebeurt dit in de vorm van zogenaamd proefsleuvenonderzoek dat de mogelijkheid
biedt om nauwkeuriger gegevens met betrekking tot aspecten als omvang, kwaliteit en kwantiteit
van de archeologische sporen te verkrijgen. Door middel van één of enkele proefsleuven worden
de archeologische sporen blootgelegd en opgetekend. Proefsleuven zijn dan ook opgravingen
in het klein, waarvoor min of meer dezelfde eisen gelden die aan een opgraving worden gesteld.
Het onderzoek is vrij arbeidsintensief en vindt bij voorkeur ruim voor de ruimtelijke planuitvoering
plaats. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek geven uitsluitsel over de behoudenswaardigheid van de archeologische resten, op basis waarvan door de bevoegde overheid (vaak de
gemeente) een selectiebesluit kan worden genomen. Hierbij bestaan verschillende mogelijkheden:
- De vindplaats is niet behoudenswaardig, kan dan ook afgeschreven worden en er zijn geen verdere restricties voor de planvorming.
- De vindplaats is behoudenswaardig en dient in situ behouden te worden (bescherming). Mogelijk
kan dit gerealiseerd worden door plan-in-/aanpassing.
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- De vindplaats is behoudenswaardig, maar behoud in situ is niet reëel. In dit geval dient de
vindplaats ex situ behouden te worden; dit betekent dat er een volwaardige opgraving dient te
gebeuren.
- Afhankelijk van de aard van de geplande werkzaamheden, de aard van de verwachte archeologische resten en/of de aard van het gebied, kan ook voor archeologische begeleiding tijdens
de werkzaamheden worden gekozen. Een begeleiding dient aan dezelfde voorwaarden te voldoen als een archeologische opgraving en wordt daarom ook wel een ‘opgraving met beperking’
genoemd.
Zowel voorafgaand aan een waarderend onderzoek als aan een definitieve opgraving en een
archeologische begeleiding dient een Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld, waarin
de archeologische eisen staan omschreven waaraan het onderzoek dient te voldoen. Dit PvE dient
te worden goedgekeurd door het bevoegd gezag (vaak de gemeente). Ook de beslissing over het
doen van archeologisch onderzoek wordt genomen door het bevoegd gezag.

Bureauonderzoek (opstellen archeologische verwachting)

Inventariserend veldonderzoek
Verkennende fase (indien relevant)

Karterende fase *

Waarderende fase *

Selectiebesluit door de overheid op basis van de resultaten van het onderzoek

Vrijgeven
Vrijgeven (evt. onder
voorwaarde) van het
terrein voor de
grondwerkzaamheden.

Beschermen
Beschermen van de
archeologische resten
in de grond door
planaanpassing of
planinpassing.

Opgraving *
Opgraven van de
archeologische resten,
daarna oplevering van
het terrein.

Archeologische
begeleiding *
Begeleiden van de
grondwerkzaamheden
door archeologen.

* Bij proefsleuven, opgraving of archeologische begeleiding dient dit onderzoek te worden uitgevoerd op basis van
een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE).
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