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Introductie: inspiratieagenda

Je kan archeologie omschrijven als de wetenschap die zich erop richt menselijke 
samenlevingen in het verleden te onderzoek op basis van de materiële resten 
die zij achter hebben gelaten. Binnen deze definitie lijken er twee soorten 
archeologie te zijn. 

Ten eerste is er wetenschappelijke archeologie waarbij onderzoek begint met een 
vraag en er vervolgens materiaal, methoden en een locatie uitgezocht worden 
om de vraag te beantwoorden. Ten tweede is er de archeologie die een onderdeel 
is van Ruimtelijke Ordening. Daar begint men met de locatie en voegt men er 
materiaal, methoden en vragen aan toe.

Dat lijkt een klein verschil, maar waar wetenschappelijke archeologie net een 
puzzel is waarbij elk project een puzzelstukje oplevert, is de RO-archeologie 
vaak een ballenbak. Elke bal (elk project) kan mooi en kleurrijk zijn, maar de 
samenhang van alle ballen is beperkt.

In deze presentatie zijn de deelnemers uitgedaagd zelf de regie in de hand te 
nemen om te zorgen dat RO-archeologieprojecten zich als puzzelstukjes gaan 
gedragen. Dat betekent dat de gemeente eerst pro-actief een traject vormgeeft 
met het verhaal dat in de betreffende gemeente van belang is. 

prof. dr. Daan Raemaekers  
hoogleraar Archeologie van Noordwest-Europa & directeur Groninger Instituut 
voor Archeologie
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Als dat verhaal op hoofdlijnen (de ‘inspiratie-’ of  ‘kennisagenda’) is vastgesteld, 
zijn de contouren van de puzzel bekend. Bij elk volgend RO-project kan je 
vervolgens deze agenda gebruiken door je af te vragen of en hoe het project kan 
bijdragen aan het verhaal van de gemeente. 

Zo kun je focus aanbrengen in het archeologisch onderzoek in je gemeente 
en waar nodig onderbouwd scherpe keuzes maken. Daarmee krijgen RO-
archeologieprojecten een grotere maatschappelijke meerwaarde en wordt het 
verhaal van de gemeente steeds completer. 

Tip
Maak samen werk van een (regionale) kennisagenda en gebruik hierbij de 
kennis en kunde van studenten van het Groninger Instituur voor Archeologie 
van de Rijksuniversiteit Groningen.
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Stappenplan archeologie

AMZ-cyclus
Archeologisch onderzoek in het kader van de ruimtelijke ordening wordt 
uitgevoerd volgens de AMZ-cyclus. AMZ staat voor Archeologische 
MonumentenZorg. Het doel hiervan is om stapsgewijs archeologische resten 
op te sporen, te waarderen en veilig te stellen. Welke stappen er nodig zijn en 
op welke manier het onderzoek in elke fase wordt uitgevoerd, hangt af van de 
plannen en de archeologische verwachting.

Over het algemeen bestaat archeologisch onderzoek uit een verkennende, een 
karterende fase en een waarderende fase.  Aan het eind van elke fase moet de 
gemeente als bevoegd gezag bepalen of er verder onderzoek nodig is en zo ja, in 
welke vorm. De benodigde archeologische deskundigheid kan intern aanwezig 
zijn in de vorm van een gemeente- of regioarcheoloog of kan extern bij een 
onafhankelijke organisatie worden ingehuurd.

Elke fase kan als resultaat hebben dat het plangebied wordt vrijgegeven of dat 
er verder onderzoek nodig is. Na de waarderende fase is duidelijk of er sprake 
is van een behoudswaardige of zelfs beschermenswaardige vindplaats en wordt 
een ‘selectiebesluit’ genomen. Deze inhoudelijke beslissing voor vrijgave, 
behoud in situ (in de bodem bewaren en beschermen) of opgraven (behoud ex 
situ) wordt genomen door het bevoegd gezag. 

Natasja van der Mei  
erfgoedadviseur | archeoloog Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen & Libau
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1. Verkennende fase

Bureauonderzoek
Een verkennend onderzoek bestaat in eerste instantie uit een bureauonderzoek 
(BO). Een bureauonderzoek is de enige verplichte stap uit de AMZ-cyclus, 
maar mag eventueel worden gecombineerd met een andere stap. Uit het 
bureauonderzoek volgt een gespecificeerde archeologische verwachting: uit 
welke periode(n) kunnen archeologische resten worden verwacht, waaruit 
kunnen deze resten bestaan en op welke diepte zijn deze te verwachten. Ook 
bevat het bureauonderzoek een advies of er wel of niet een vervolgonderzoek 
nodig is en welke onderzoeksmethode het meest geschikt is.

> Op basis van de verwachting en het advies uit het bureauonderzoek neemt het 
bevoegd gezag een beslissing over de noodzaak en wijze van vervolgonderzoek.
  
Als uit het bureauonderzoek naar voren komt dat er een kans bestaat op 
archeologische resten die door het planvoornemen worden bedreigd, dan 
is inventariserend veldonderzoek (IVO) nodig. Stapsgewijs wordt bekeken 
óf er archeologische waarden aanwezig zijn en zo ja, wat dan de spreiding, 
aard, datering, gaafheid, conservering en zeldzaamheid is. Welke methoden 
(kunnen) worden ingezet hangt af van de archeologische verwachting, locatie 
en vraagstelling. Een inventariserend veldonderzoek moet uiteindelijk leiden tot 
een waardering en een archeologisch inhoudelijk selectieadvies.
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Verkennend booronderzoek
De eerste stap van inventariserend veldonderzoek is meestal een verkennend 
booronderzoek. Verkennend booronderzoek is niet bedoeld om archeologische 
resten op te sporen, maar om de verwachting uit het bureauonderzoek te 
toetsen en aan te vullen door te kijken naar de bodemopbouw. Vaak worden een 
bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek gecombineerd. 

Bij een verkennend booronderzoek worden circa zes handmatige boringen 
per hectare gezet, met een minimum van zes boringen per plangebied. Deze 
boordichtheid is voldoende om inzicht te krijgen in de bodemopbouw en 
om zones aan te wijzen waar op basis van bodemkundige kenmerken kans 
is op archeologische resten. Het is niet voldoende om de aanwezigheid van 
archeologische resten uit te sluiten. Alleen op kleine planlocaties kan door de 
relatief hoge boordichtheid van zes boringen soms direct worden vastgesteld dat 
er geen archeologische resten aanwezig zijn. Voor grotere planlocaties en tracés 
is daarvoor eerst karterend onderzoek nodig.

> Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek neemt het bevoegd gezag 
een beslissing over de noodzaak en wijze van vervolgonderzoek.

2. Karterende fase

Karterend booronderzoek
Als de bodem voldoende gaaf is en de bodemopbouw wijst op geschikte 
omstandigheden voor menselijke activiteiten in het verleden, dan volgt de 
volgende stap: karterend booronderzoek. Met een karterend booronderzoek 
wordt gekeken of er daadwerkelijk archeologische lagen of indicatoren te 
onderscheiden zijn.
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Bij karterend booronderzoek wordt gebruik gemaakt van een grotere boor en 
wordt een veel grotere boordichtheid gehanteerd. De opgeboorde grond wordt 
door verbrokkelen of zeven geïnspecteerd op archeologische indicatoren, zoals 
bewerkt vuursteen, aardewerk, botmateriaal of fosfaten. In welke dichtheid en 
met welke boordiameter het onderzoek wordt uitgevoerd, is afhankelijk van 
de archeologische verwachting. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in de 
‘Leidraad karterend booronderzoek’. 

Sonderingen (proefputjes)
Bij de verwachting op vindplaatsen uit de steentijd met een lage dichtheid 
aan vondsten wordt het karterend onderzoek uitgevoerd met behulp van 
sonderingen (proefputjes). Door verspreid over een terrein kleine proefputten 
(maximaal 1x1 meter) te graven en de uitgegraven grond te onderzoeken 
op archeologische indicatoren, kunnen archeologische vindplaatsen worden 
opgespoord. Omdat het hier gravend onderzoek betreft, moet hiervoor een 
Programma van Eisen (PvE) opgesteld worden.

Geofysisch onderzoek
Karterend onderzoek kan soms ook worden uitgevoerd met non-destructieve 
methoden, zoals elektromagnetisch onderzoek, magnetometrisch onderzoek, 
weerstandsonderzoek en grondradar. Dit zijn specialistische technieken met 
ieder hun eigen mogelijke toepassingen en beperkingen. Het voert te ver om 
deze hier nu te behandelen. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op 
het Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen.

> Op basis van de resultaten van het karterend onderzoek neemt het bevoegd gezag een 
beslissing over de noodzaak en wijze van vervolgonderzoek.
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3. Waarderende fase

Proefsleuvenonderzoek
Wanneer uit verkennend en/of karterend onderzoek blijkt dat er een 
archeologische vindplaats aanwezig is, dan wordt overgegaan naar de 
waarderende fase van het onderzoek. Dit wordt vrijwel altijd uitgevoerd in de 
vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P). Door het graven van een aantal 
proefsleuven kunnen onder andere de begrenzing, de datering en de graad van 
conservering van een vindplaats worden onderzocht. 

Voor het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek moet een Programma van 
Eisen (PvE) worden opgesteld. Hierin is beschreven welke onderzoeksmethoden 
en -technieken moeten worden ingezet en welke onderzoeksvragen moeten 
worden beantwoord. Het PvE vormt dus de leidraad voor het onderzoek.

> Een PvE wordt namens het bevoegd gezag opgesteld. Het bevoegd gezag bepaalt hoe 
het onderzoek moet worden uitgevoerd en welke vragen moeten worden beantwoord. 
Het is daarom van belang om het PvE inhoudelijk te (laten) toetsen of op te laten stellen 
door de eigen gemeente- of regio-archeoloog.

Uit het proefsleuvenonderzoek moet blijken of een vindplaats 
behoudenswaardig is. Is dit het geval, dan zal bekeken moeten worden of de 
vindplaats ingepast kan worden in het plan. Het archeologiebeleid in Nederland 
gaat namelijk uit van behoud van het bodemarchief in situ (ter plekke in de 
bodem).
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4. Selectiebesluit 
Op basis van de voorgaande stappen, neemt het bevoegd gezag (gemeente) 
een zogeheten ‘selectiebesluit’. Dit besluit is van invloed op het wel of niet (of 
onder voorwaarden) verlenen van een omgevingsvergunning. Hierbij zijn drie 
keuzemogelijkheden: behouden in situ (in de bodem bewaren en beschermen), 
opgraven (behouden ex situ) of vrijgeven, of een combinatie hiervan.

a. Behoud in situ 
Wanneer uit het waarderend onderzoek is gebleken dat sprake is van een 
behoudenswaardige vindplaats, dan zal bekeken moeten worden of de 
vindplaats ingepast kan worden in het plan. Om een vindplaats duurzaam in 
de bodem te bewaren, is meer nodig dan alleen het beperken of voorkomen 
van graafwerkzaamheden. Zo moet worden gekeken wat de gevolgen zijn van 
hydrologische veranderingen, verandering in gronddruk, gebruik van heipalen, 
etc. 

> Bij de keuze voor behoud in situ is het meestal nodig om voorwaarden op te nemen in 
de omgevingsvergunning.

b. Definitief archeologisch onderzoek (opgraving) 
Wanneer het niet mogelijk is een behoudenswaardige vindplaats (volledig) in 
situ te bewaren, zal (een deel van) het aanwezige bodemarchief vlakdekkend 
onderzocht moeten worden. Het doel van een opgraving (DO) is om de 
informatiewaarde, die ligt besloten in de sporen en vondsten van een vindplaats, 
ex situ (dus buiten de bodem) te behouden.
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Voor een archeologische opgraving moet een Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld worden. Hierin is beschreven welke onderzoeksmethoden en 
-technieken moeten worden ingezet en welke onderzoeksvragen moeten 
worden beantwoord. Het PvE vormt dus de leidraad voor het onderzoek. Om 
ervoor te zorgen dat het onderzoek ook echt een bijdrage levert aan de kennis 
over ons verleden, is het van belang om goed na te denken over de inhoudelijke 
vraagstelling en de archeologische technieken die in het PvE worden 
voorgeschreven. Een (regionale) kennisagenda kan hierbij richting geven.

> Een PvE wordt namens het bevoegd gezag opgesteld. Het bevoegd gezag bepaalt hoe 
het onderzoek moet worden uitgevoerd en welke vragen moeten worden beantwoord. 
Het is daarom van belang om het PvE inhoudelijk te (laten) toetsen of op te laten stellen 
door de eigen gemeente- of regio-archeoloog.

In uitzonderlijke gevallen kan het archeologisch onderzoek worden uitgevoerd 
als archeologische begeleiding (AB). Dit mag alleen wanneer de ingrepen een 
naar verhouding klein deel van een gewaardeerde vindplaats zullen verstoren 
of wanneer andere vormen van onderzoek technisch niet mogelijk zijn. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij het vernieuwen van riolering onder een rijbaan. Voor 
een archeologische begeleiding moet altijd een Programma van Eisen (PvE) 
opgesteld worden.

c. Vrijgave
Wanneer uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een behoudenswaardige 
vindplaats, dan wordt het plangebied vrijgegeven. Dit betekent dat de 
omgevingsvergunning kan worden verleend zonder archeologische 
voorwaarden. Wel geldt altijd een wettelijke meldingsplicht voor het geval 
er onverhoopt toch (mogelijke) archeologische sporen of vondsten worden 
aangetroffen.
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Bureauonderzoek
Gespecificeerde verwachting

Kunnen op basis van bestaande bronnen 
archeologische resten worden verwacht?

Verkennend booronderzoek
In kaart brengen bodemopbouw

Kunnen op basis van de bodemopbouw 
archeologische resten worden verwacht?

Karterend booronderzoek
Opsporen vindplaatsen

Zijn in het plangebied archeologische 
vindplaatsen aanwezig?

Programma van Eisen (PvE)

beschrijft inhoudelijke doelen,
eisen en voorwaarden van het

gravend onderzoek

Terrein wordt
vrijgegeven

Terrein wordt
vrijgegeven

Terrein wordt
vrijgegeven

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja
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Archeologische begeleiding

alleen mogelijk in 
bijzondere gevallen

Proefsleuvenonderzoek
Waarderen vindplaatsen

Is de vindplaats behoudenswaardig?

Behoud in situ

Planaanpassing of 
technische mogelijk-

heden

Definitieve opgraving

Vindplaats wordt binnen 
de grenzen van het plangebied

 geheel opgegraven

Programma van Eisen (PvE)
beschrijft inhoudelijke doelen,
eisen en voorwaarden van het

gravend onderzoek

Terrein wordt
vrijgegeven

Is planaanpassing of 
-inpassing mogelijk?

Nee

Nee

Ja

Ja
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Vuursteenvindplaatsen bij 
Meerstad en Europapark

Meerstad
De vuursteenvindplaats Meerstad ligt ten oosten van de stad Groningen nabij 
Harkstede. Het is een vindplaats uit de midden-steentijd (mesolithicum), een 
periode waarin de mensen een nomadisch bestaan leidden en leefden van jagen 
en verzamelen. Kampementen uit deze periode zijn vaak erg klein en kunnen 
een doorsnede hebben van slechts enkele meters. 

In de prospectiefase zijn in het gebied grondboringen gezet om de intactheid 
van de grond en de hoogte van het dekzand te bepalen. Het loopvlak van de 
mens was op het dekzand en dit zand is na het mesolithicum afgedekt met een 
veenlaag. Op basis van de boringen is een zandhoogte kaart gemaakt en op de 
hogere delen van het terrein zijn proefsleuven aangelegd. Enkele vindplaatsen 
die zijn gevonden zijn ingepast en één vindplaats is opgegraven.

De opgraving vond plaats door middel van vakken van 50 x 50 x 5 cm op te 
graven en te zeven over een maaswijdte van 3 mm. De gevonden vindplaats 
is een kampement met een doorsnede van ca. 7 m dat is gedateerd rond 7500 
v.Chr. 

drs. Jeroen Mendelts 
projectleider & specialist vuursteen bij RAAP
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De vondsten die zijn gedaan bestaan uit vuursteen (veel pijlbewapening), 
natuursteen (slijpsteen en klopsteen), houtskool en hazelnootdoppen.
Daarnaast zijn er haardkuilen in en rondom het kampje gevonden.  Deze 
haardkuilen lagen voornamelijk buiten de vuursteenverspreiding, op de flank 
van de zandkop. Rondom het kampement liggen vermoedelijk nog enkele 
vuursteenvindplaatsen. Nabij het kampement is een bodemprofiel aangetroffen 
waar pollenmonsters zijn verzameld. Op grond van deze pollenmonsters 
kon de vegetatie die aanwezig moet zijn geweest in de steentijd worden 
gereconstrueerd. Een bijzonder resultaat van het pollenonderzoek was dat er 
reeds in het mesolithicum sprake lijkt van menselijke invloed op de vegetatie 
(meer open bos).

Europapark
De vindplaats Europapark ligt op de oostelijke flank van de Hondsrug ter plekke 
van een nieuw gemeentelijk kantoor en de fietsenkelder van station Europapark. 
Vrijwel alle vindplaatsen die tot nu toe op de Hondsrug zijn opgegraven 
bevatten materiaal uit meerdere bewoningsperioden. 
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Tijdens de opgraving zijn resten gevonden van bewoning uit het mesolithicum 
en uit het neolithicum (trechterbekercultuur). In het neolithicum veranderde de 
bestaanswijze van jagen en verzamelen naar het boerenbedrijf met gecultiveerde 
gewassen en vee. De vindplaats is gevonden na booronderzoek en een 
proefsleuvenonderzoek met zeefvakken. De bodem van de vindplaats bestaat uit 
dekzand dat na de steentijd is afgedekt met een kleipakket. 

De opgraving van de vindplaats vond plaats in vakken van 50 x 50 x 5 cm. Er 
zijn in totaal 4 lagen opgegraven zodat de bovenste 20 cm van het dekzand is 
bemonsterd. Het zand is gezeefd over een maaswijdte van 3 mm. Deze kleine 
maaswijdte is van belang omdat een groot deel van het vuursteenmateriaal 
van klein formaat is. Op grond van de vuursteenverspreiding zijn 11 
zones aangewezen die in de uitwerking met elkaar zijn vergeleken. 
Op deze wijze is informatie verkregen over de verschillende fasen van 
vuursteenbewerking/gebruik/afdanking op het terrein en over de ligging van 
het materiaal uit de verschillende perioden. Verder heeft er microscopisch 
gebruikssporenonderzoek op tien artefacten plaatsgevonden. Met dit onderzoek 
konden er nadere uitspraken worden gedaan over het soort contactmateriaal en 
de manier waarop het vuursteen is gebruikt.

Tip
Zorg ervoor dat je in een vroeg stadium begint met verkennend en karterend 
archeologisch onderzoek, zeker in het geval van steentijdresten. Omdat 
steentijdopgravingen arbeidsintensief zijn, kunnen de kosten behoorlijk 
oplopen. Door vroeg in het planproces zicht te hebben op de aanwezigheid van 
vindplaatsen, kunnen keuzes worden gemaakt voor een goede inpassing met 
behoud in de bodem.
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Oud en nieuw bij inbreiding in 
historische kernen

Bij inbreidingsplannen in oude historische kernen ontstaat met enige regelmaat 
een dilemma tussen het ondergrondse en het bovengrondse belang. 

Oude kernen bevatten vaak bijzondere archeologische resten, bestaande 
uit onder meer oude funderingsresten, beer- en waterputten en meerdere 
cultuurlagen. Bij grote inbreidingsplannen blijkt het in de praktijk vaak lastig 
om de aanwezige archeologie volledig veilig te stellen. Dit hangt niet alleen 
samen met de beschikbare middelen, maar vaak ook met de beschikbare tijd. 
Vandaar dat er soms keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes om bijvoorbeeld 
archeologiesparend te bouwen en of de focus enkel te richten op specifieke 
tijdvakken.

In 2016 heeft in Groningen onderzoek plaatsgevonden waar van te voren 
besloten is om recente gebruiksfasen als de vroeg 20ste en 19e eeuw geen 
aandacht te geven. 

Een vergelijkbare prioritering heeft recentelijk plaatsgevonden bij de 
ontwikkeling van een appartementencomplex in het centrum van Delfzijl. Ook 
daar is besloten om aan de jongste gebruiksfasen van het terrein minder of zelfs 
geen aandacht te besteden.

drs. Cuno Geert Koopstra  
senior KNA archeoloog & projectleider MUG Ingenieursbureau
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Om dergelijke keuzes goed afgewogen te kunnen maken blijkt een goed 
doordachte onderzoeksagenda onontbeerlijk. Het is immers van groot belang 
om vast te stellen welke kennis reeds aanwezig is en welke niet. En het kan zelfs 
zo zijn dat aan specifieke archeologische tijdvakken binnen een gemeente meer 
aandacht gegeven zou moeten worden vanuit een unieke regionale historische 
ontwikkeling. 

Om een complex evenwicht tussen het ondergrondse en bovengrondse belang 
dus goed te kunnen bepalen is visie en durf nodig waarbij een aantal kernvragen 
relevant blijven; waarom archeologie en voor wie? Want met deze kennis 
laat een onderzoeksagenda en een daaruit voortvloeiende beleidskaart zich 
eenvoudiger opstellen en dat vereenvoudigt ook het maken van de genoemde 
complexe keuzes.

Tip
Zorg ervoor dat je als gemeente niet alleen goed in beeld hebt welke 
archeologische waarden je verwacht, maar vooral ook wat het belang is van deze 
waarden.
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WO2 archeologie en Ontplof-
bare Oorlogsresten

In de afgelopen tien jaar is de archeologische interesse naar resten uit de 
Tweede Wereldoorlog (WO2) sterk toegenomen. Onderzoekingen naar 
archeologische WO2-contexten door het ‘professionele archeologisch veld’ (met 
name onderzoeksbureaus en wetenschappelijke instellingen) hebben aanzet 
gegeven tot een formalisatie van deze discipline in het archeologisch beleid: 
zo hebben het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD) en de 
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) zich gebogen 
over de integratie van WO2-archeologie in bestaande onderzoekstructuren en 
-voorschriften (met name de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, KNA).
  
Een wellicht nog belangrijkere ontwikkeling op beleidsniveau is de betrekking 
van WO2-archeologie bij het opstellen of actualiseren van (gemeentelijke) 
verwachtings- en beleidsadvieskaarten. Hierdoor worden archeologische WO2-
contexten impliciet in toenemende mate wetmatig beschermd. 

Dit is niet alleen positief voor het behoud van erfgoed en kennis van een 
bewogen periode in de geschiedenis, maar ook voor de verdere ontwikkeling 
van archeologische onderzoeksvragen en -methoden voor WO2-contexten.

Jelke Take  
archeoloog De Steekproef & Student-assistent onderzoek NIOD
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Door een toename van archeologisch (gravend) onderzoek naar WO-2 
contexten, neemt de ‘interactie’ van archeologen met mogelijk Ontplofbare 
Oorlogsresten (OO) toe. De omgang met OO is in Nederland vastgelegd in de 
Arbowet, Arboregeling en het Arbobesluit. In het Arbobesluit (artikel 4.10) 
wordt aangegeven dat een werkgever verantwoordelijk is voor veilige omgang 
met OO. Het blijft echter onduidelijk hoe een werkgever tot een initiële 
verdenking op OO kan/moet komen.

Initiatiefnemers van een plan (waarbij voor vergunningsverstrekking 
archeologisch onderzoek benodigd is), zijn niet altijd op de hoogte van risico’s 
op OO in hun plangebied. In de tijdens de bijeenkomst besproken casus is 
inzichtelijk gemaakt dat bronnenonderzoek door archeologen soms een risico 
op OO aan het licht kan brengen. Bij navraag bleek de gemeente te beschikken 
over een (niet openbaar toegankelijke) verdenkingskaart OO, waarop het 
plangebied inderdaad lag in een zone met hoog risico. 

In de casus kwam het risico op OO voor de initiatiefnemer als een 
onaangename verassing. Om de veiligheid van de archeoloog te kunnen 
garanderen heeft het archeologisch onderzoeksbureau de initiatiefnemer 
gevraagd eerst een Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) onderzoek uit 
te voeren. 
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Uit dit OOO-onderzoek bleek dat in het plangebied inderdaad (grote 
hoeveelheden) mogelijke munitieresten uit WO2 aanwezig waren. De 
archeologische boringen zijn op basis van de OOO-gegevens verzet. De 
gegevens waren voor de initiatiefnemer ook nuttig voor verdere planinpassing – 
losstaand van de archeologie.

De casus laat zien dat OO zich niet altijd op de radar van een initiatiefnemer 
bevindt. Omdat archeologisch (gravend) onderzoek doorgaans ‘voor de bouw 
uit’ plaatsvindt, en WO2-contexten in toenemende mate onderdeel worden 
van de WAMZ, kunnen onduidelijke situaties zoals uit bovenbeschreven 
casus in de toekomst toenemen. De SIKB heeft een handreiking geschreven 
voor archeologen en OOO-onderzoeksbureaus over hoe de twee 
onderzoeksprocessen kunnen samenlopen.

Over handvatten voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke risico’s op OO 
door de initiatiefnemers – los van archeologisch onderzoek – en de rol van 
gemeenten daarin, is echter nog weinig bekend.

Tip
Neem conflictarcheologie, waaronder WO2, op als onderdeel van je 
archeologische verwachtingen- en/of beleidskaart. Voorbeelden: Doetinchem, 
Nieuwegein, Kamp Westerbork, en de interactieve kaart van de gemeente 
Deventer.
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Hoe betrekken we de  
gemeenschap bij archeologie?

Amateurarcheologen zijn vanouds de steunpilaren van het Nederlandse 
archeologische bestel. Ze zijn vaak lid van een vereniging, doen zelf onderzoek 
en publiceren daarover. Een veel grotere groep vindt archeologie interessant 
maar beleeft de informatie passief. 

Weer anderen krijgen rechtstreeks met archeologie te maken doordat ze iets 
willen uitvoeren waarvoor een vergunning nodig is. Deze groep staat niet 
onverdeeld positief tegenover archeologie, want archeologisch onderzoek kost 
tijd en geld.  In Nederland geldt immers, net als in andere Europese landen, dat 
de verstoorder van de bodem betaalt. 

Voor de inwoners van een gemeente kan de betrokkenheid bij en waardering 
voor archeologie dus sterk uiteenlopen. Veel hangt af van de manier waarop 
de gemeente haar beleid uitdraagt en hoe ze zich opstelt wanneer zij zelf in de 
positie van verstoorder zit.

prof. dr. Henny Groenendijk  
emeritus hoogleraar Archeologie en maatschappij & voormalig provinciaal 
archeoloog Groningen
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De praktijk blijkt weerbarstig. Er zijn veel verschillende stakeholders en de 
belangen kunnen flink verschillen. Een uitwisseling van belangen, binnen de 
kaders van het bestel, bevordert het wederzijds begrip en vergroot de acceptatie 
van noodzakelijke maatregelen. Wierdeherstel is daarvan een goed voorbeeld.
Participatieprojecten met een tevoren afgesproken doelgroep en looptijd 
kunnen veel goede wil bewerkstelligen. Maar alles begint met een goede 
communicatie.

In haar rol van bevoegd gezag kan de gemeente het archeologiebeleid voor een 
belangrijk deel zelf vormgeven. Tegelijk zien we gemeentegrenzen overstijgende, 
regionale regelingen, zoals de vergunningverlening. Accentverschillen in 
gemeentelijk beleid zijn echter onvermijdelijk en zorgen tevens voor diversiteit. 
Het kleigebied vergt nu eenmaal een andere aanpak dan het zand. Toch dient 
men ervoor te waken dat die verschillen niet leiden tot rechtsongelijkheid, want 
verlies van burgervertrouwen laat zich slecht repareren.

Tip
Lees na op academia.edu/henny groenendijk:
• ‘Meer democratie in de archeologie’ (Westerheem 64-5, 2015, 281-289);
• ‘Zonder amateurs geen archeologie’ (Jaarverslagen van de Vereniging voor 

Terpenonderzoek’ 99, 2018, 33-40)
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