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Aan Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
T.a.v. mevr. Vevita Eichberger 
Postbus 16375  
2500 BJ Den Haag 
 
 
Geachte mevrouw Eichberger, 
 
Hierbij willen wij onze zorg met u delen met betrekking tot een door uw dienst gesubsidieerd 
verstoringsonderzoek. Het betreft het landelijke pilotproject van LTO, dat gerapporteerd is in: Mag 
het een onsje minder zijn? Rapportage bodemverstoringsonderzoek in de gemeenten Eersel, 
Teylingen, Midden-Drenthe, Neder-Betuwe en Peel en Maas (hierna het A=M-rapport). 1 Dit 
verstoringsonderzoek maakt onderdeel uit van het deelproject “Verstoringen in kaart”, dat weer 
onderdeel is van één van uw uitvoeringsplannen naar aanleiding van de evaluatie 
archeologiewetgeving; de zogeheten ‘Kenniskaart Archeologie’.2  
 
De zorgplicht voor het archeologisch erfgoed ligt in Nederland in eerste instantie bij de gemeentelijke 
overheden. Zij beschermen te verwachten en bekende archeologische waarden door (zo goed 
mogelijk gemotiveerde) beschermingsregels op te nemen in bestemmingsplannen. De meeste 
gemeenten maken daarvoor gebruik van archeologische verwachtings-, waarden- en beleidskaarten 
waarop bekende verstoringen van het bodemarchief worden meegenomen.  
Sinds kort worden gemeenten steeds vaker opgeroepen om verstoringen gedetailleerd aan te wijzen 
en te voorzien van een gepast archeologisch beschermingsregime. Inmiddels is in enkele gemeenten 
in Nederland een verstoringsonderzoek uitgevoerd en gaan er stemmen op, met name vanuit de 
agrarische sector, om gemeenten te verplichten vaker dergelijk onderzoek te laten uitvoeren voordat 
zij vrijstellingsgrenzen vaststellen. 
 
Wij onderschrijven het belang van gedetailleerd inzicht in de mate van verstoring van de bodem voor 
het vaststellen van een werkbaar beschermingsregime voor archeologische waarden. Maar wij zijn 
van mening dat er inhoudelijke bezwaren kleven aan de, bij enkele verstoringsonderzoeken 
gebruikte, methodiek en de conclusies die eraan worden verbonden. Om onze bezwaren inzichtelijk 
te maken hebben wij een reactie op hoofdlijnen opgesteld bij het A=M-rapport dat tot doel heeft om 
te komen tot een gestandaardiseerde inwinning en verwerking van verstoringen.  
 
Bijzonder aan het genoemde onderzoek is de grootte van de steekproef in de vijf onderzochte 
gemeentes. De veldwerkgegevens geven in het algemeen een goede indicatie van de 
verstoringsdieptes en kunnen bij een zorgvuldige benadering van groot belang zijn voor de 
genoemde gemeenten. Daarnaast geeft het onderzoek een globaal inzicht in de mate waarin 
verstoringen kunnen verschillen per perceel. De constatering dat het verschil in sommige gevallen 
aanzienlijk is, biedt al archeologisch relevante informatie.  

                                                           
1 J.N.W. Breimer en C. Sueur, 2014: Mag het een onsje minder zijn?; rapportage bodemverstoringsonderzoek in de 

gemeenten Eersel, Teylingen, Midden-Drenthe, Neder-Betuwe en Peel en Maas, A=M Publicaties 2014-06. (opdrachtgever: 
LTO-Nederland)  
2
 Uitvoeringsplan voorstellen beleidsreactie evaluatie archeologiewetgeving (RCE mei 2012). 
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Hieronder willen we echter met name een aantal opmerkingen bij het rapport naar voren brengen. 
Onze kritiek richt zich op: 

 de genoemde huidige lastendruk en toekomstige lastenverlichting als gevolg van het 
onderzoek 

 de aanpak van het onderzoek 

 de representativiteit van de resultaten 

 een aantal belangrijke aannames 

 het hanteren van de gemiddelde verstoringsdiepte 
 
Onze zorg richt zich met name op de kwestie van de representativiteit van dit beperkt uitgevoerde 
verstoringsonderzoek en op het gebruik van gemiddelde verstoringsdieptes bij het vaststellen van 
archeologisch beleid. Wij zijn van mening dat een steekproefsgewijs vastgestelde verstoringsdiepte 
zoals opgesteld in het A=M-rapport, niet  zonder meer geëxtrapoleerd kan worden op (in teelt en 
bodembewerking vergelijkbare) percelen die buiten de steekproef vallen. Hiervoor is een goede 
verantwoording nodig, waarin de precieze werkwijze bij bodembewerkingen en een eenduidig beeld 
van de verstoringsdieptes in de regio (weinig tot geen afwijkingen) essentieel zijn. Daarnaast staan 
wij om verschillende  redenen niet achter het hanteren van gemiddelde verstoringsdieptes.  
 
Wij zien de voordelen van verstoringsonderzoek bij de onderbouwing van archeologische 
verwachtingen-, waarden- en beleidskaarten in Nederland en de bijdrage die dit onderzoek kan 
leveren aan de reductie van de onderzoekslasten voor burgers in het algemeen(zeker niet alleen voor 
agrariërs). De manier waarop verstoringsonderzoek in Nederland plaatsvindt, is divers (zie ook noot 
3) en daarom wordt bij voorkeur een (gestandaardiseerde) manier ontwikkeld.  Wij zijn er dan ook 
voorstander van dat, indien verstoringsonderzoek als onderzoek binnen de AMZ-cyclus geaccepteerd 
wordt, dit gebeurt na zorgvuldige discussie in de archeologische sector en dat methoden en actoren 
gedefinieerd worden in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Tot die tijd is het raadzaam voor 
dit onderzoek de richtlijnen voor inventariserend veldonderzoek van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie te hanteren.  
 
Wij hopen u door middel van deze brief bewust gemaakt te hebben van onze bezwaren tegen de 
methodiek en conclusies van het A=M onderzoek . Wij dragen graag bij aan de ontwikkeling van een 
onderzoeksmethode voor verstoringsonderzoek.  
 
 
Namens de Werkgroep Vrijstellingen van het Convent van Gemeentelijk Archeologen, 
 
Maarten Wispelwey 
Voorzitter 
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Bespreking kritiekpunten 
 
Lastendruk en lastenvermindering 
In de rapportage wordt gesteld dat agrariërs onevenredig vaak geconfronteerd zouden worden met 
archeologisch onderzoek, omdat zij veel grond bezitten en bewerken. Hierdoor zou de verhouding 
tussen kosten en baten zoek zijn. Echter, in nagenoeg elk bestemmingsplan worden werkzaamheden 
in het kader van regulier gebruik en onderhoud van percelen bij voorbaat vrijgesteld van de 
archeologische onderzoeksverplichting. Het komt zelden voor dat agrariërs in het kader van 
bodembewerking een vergunning (moeten) aanvragen. De enorme last die agrariërs zouden voelen 
voor hun jaarlijkse werkzaamheden zien wij dan ook niet. Net als voor andere belangensectoren 
(projectontwikkelaars, particulieren, etc.) komt archeologisch onderzoek voor agrariërs over het 
algemeen pas in beeld als bij de realisatie van nieuwe gebouwen en werkzaamheden niet binnen de 
vigerende bestemming passen, of wanneer de bestemming van een perceel verandert. 
 
De auteurs claimen dat het bijstellen van de vrijstellingsgrenzen (op basis van hun voorstellen) zal 
leiden tot aanzienlijke lastenvermindering bij agrariërs en overheden; er worden dan immers minder 
onderzoeken uitgevoerd, minder vergunningen aangevraagd, etc. Naast het feit dat wij nauwelijks 
voorbeelden kennen van verplichte vergunningaanvraag voor jaarlijkse reguliere werkzaamheden, 
zijn deze door hen voorgestelde aanpassingen dusdanig beperkt (met uitzondering van de gemeente 
Teylingen betreft het slechts verruimingen van 10 tot 20 cm) dat de grond nauwelijks dieper 
verstoord zou mogen worden dan nu het geval is. Van aanzienlijke lastenverlichting zal hier dus geen 
sprake zijn. Bovendien wordt niet ingegaan op mogelijke financiële consequenties voor de gemeente. 
Met het verruimen van de vrijstellingsgrenzen neemt de kans op het aantreffen van toevalsvondsten 
toe.  Deze vondsten worden doorgaans aan de gemeente gemeld, en in dat geval is het aan de 
gemeente om te besluiten hoe hiermee om te gaan. Als de gemeente gehoor geeft aan de 
verantwoordelijkheid die haar toekomt vanuit haar zorgplicht, draait zij op voor de 
onderzoekskosten. Daarmee vormt de lastenverlichting voor de gemeente een financieel risico.  
 
Aanpak 
Voor het onderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Geconstateerd wordt dat de uiteindelijke 
onderzoeksmethode afwijkt van de hierin geformuleerde aanpak. Oorspronkelijk zouden 
verstoringsdieptes ingewonnen worden bij agrariërs (stap 1) en diende het veldwerk puur ter 
bevestiging van verkregen waarden (stap 2). Vervolgens zou een archeologische toets en extrapolatie 
plaatsvinden (stap 3), op basis waarvan een nieuwe waarden- en verwachtingenkaart kon worden 
opgesteld (stap 4). Geconstateerd wordt dat stap 1 en 3 niet tot nauwelijks zijn toegelicht in het 
rapport. De verruiming van de vrijgestelde dieptes lijkt alleen gebaseerd op het veldwerk. Onvermeld 
is gebleven, in hoeverre de door agrariërs aangegeven verstoringsdieptes afweek van de bij het 
veldwerk geconstateerde verstoring. Dit kan echter wel relevant zijn. Bij aanzienlijke afwijkingen 
tussen mondeling aangegeven verstoring en geconstateerde verstoring, lijkt een vaste relatie tussen 
teelt en verstoringsdiepte minder goed te leggen.  

 
Representativiteit 
Bij het verstoringsonderzoek worden, op basis van een steekproef, uitspraken gedaan over grote 
gebieden. Het is echter dubieus in hoeverre hier sprake is van een representatieve steekproef. De 
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selectie van onderzochte percelen is niet gebaseerd op inhoudelijke overwegingen en ook wordt niet 
aangetoond dat de omvang van de steekproef afdoende is. Als de redenatie van de auteurs wordt 
doorgetrokken, kunnen 20 onderzochte percelen in één gemeente de basis vormen voor uitspraken 
over alle andere percelen waarvan wordt aangenomen dat de bodemgesteldheid en het 
grondgebruik hetzelfde zijn geweest, in extremis in heel Nederland. Dit is opvallend, omdat de 
auteurs zelf al aangeven dat het onderzoek slechts een indruk geeft en dat de resultaten niet uniform 
zijn (de waargenomen verstoringen kunnen aanzienlijk variëren zowel binnen als tussen percelen). 
Dit wijst er sterk op dat er geen sprake kan zijn van op verantwoorde wijze te generaliseren 
gemiddelden. Daarnaast zijn de onderzochte gemeenten niet evenredig verspreid over Nederland. 
 
Onjuiste aannames 
Aanwezigheid van bodemverstoring is niet hetzelfde als afwezigheid van archeologische waarden, dit  
wordt in dit rapport echter wel zo uitgelegd. Er zijn tal van voorbeelden bekend waarbij 
(behoudenswaardige) archeologische resten direct onder of zelfs tussen recente verstoringen zijn 
aangetroffen. Ondanks het feit dat de dataset in die gevallen gedeeltelijk is  verstoord,  is deze nog 
goed te interpreteren en leiden de onderzoeksresultaten tot kenniswinst. Uitspraken over de 
gevolgen van bepaalde bodemverstoringen voor de aanwezigheid van (behoudenswaardige) 
archeologische resten of lagen, kunnen enkel worden gedaan als er ook wordt onderzocht wat er nog 
over is aan archeologische resten in/direct onder het verstoorde pakket. Hieraan is tijdens het 
onderzoek echter geen aandacht besteed. Dit vormt wel degelijk een belangrijk argument tegen het 
hanteren van een gemiddelde verstoringsdiepte (zie ook hieronder). 
 
In tegenstelling tot het onderzoeksvoorstel uit het Plan van Aanpak dat bij het uitgevoerde 
onderzoek hoort, is geen relatie gelegd met de lokale diepteligging van archeologische lagen. Een 
diepe verstoring van de bodem zegt geheel niets over de aan- of afwezigheid van archeologische 
resten, tenzij bekend is op welke diepte deze resten zich kunnen bevinden. Waar de archeologische 
verwachting bijvoorbeeld gebaseerd is op stroomgordels op een diepte van 4 meter onder maaiveld, 
is een diepe verstoring tot 2 meter onder maaiveld geheel niet van invloed op de intactheid van deze 
resten. Door verstoringsonderzoek in handen te geven van niet-archeologen, is een dergelijke 
afweging niet mogelijk. Wij raden dan ook af om verstoringsonderzoek uit te laten voeren zonder dat 
hierbij een deskundige senior archeoloog is betrokken en daarom onderschrijven wij de conclusie uit 
het rapport dat verstoringsonderzoek thuis hoort in de KNA. 
 
De aanname dat iedere agrariër die zich met een bepaalde teelt bezighoudt hetzelfde handelt, is op 
grond van het uitgevoerde verstoringsonderzoek en 'gezond verstand' niet houdbaar.  Het gaat per 
slot van rekening om individuen met eigen middelen, werkwijzen, etc. Als we bijvoorbeeld kijken 
naar het kassengebied, dan zien we alleen al binnen de paprikateelt enorme variatie in de manier 
van telen en de verschillende invloeden die dit heeft op de bodem heeft. We kennen zelfs situaties 
waarbij een individuele teler dezelfde soort teelt op verschillende manieren uitvoert, met 
verschillende bodemverstoring tot gevolg.3 Ook dit wijst er op dat generalisering van de verkregen 
verstoringsgegevens niet raadzaam is. 

                                                           
3 Onderzoeken waaruit juist blijkt dat agrarische verstoringen per perceel en gemeente zeer divers van aard zijn, zijn o.a. te 

vinden in:  
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Het gebruik van de gemiddelde verstoringsdiepte 
Omdat er te weinig indicaties zouden zijn om ofwel de minimale of maximale verstoringsdiepte te 
hanteren, stellen de auteurs dat de gemiddelde waargenomen verstoringsdiepte gebruikt moet 
worden als vrijstellingsgrens. Het gebruik van de gemiddelde verstoring is een gulden middenweg 
waarbij alle partijen tevreden zouden moeten zijn. Dit is natuurlijk geen inhoudelijk argument. 
Inhoudelijk gezien is deze werkwijze niet logisch: de eerder geformuleerde verwachting wordt overal 
aangepast, terwijl de bodem niet overal tot op die diepte verstoord is. Naar onze mening zorgt dit 
voor een situatie waarbij juist iedereen verliest:  agrariërs hebben (onder bepaalde omstandigheden) 
nog steeds een onderzoeksplicht (waarbij de gemiddelde diepte meestal slechts ca. 10-20 cm dieper 
ligt dan de huidige vrijstellingsgrenzen, zie bovenstaand) en het risico dat behoudenswaardige 
archeologische resten ongezien verdwijnen, neemt enorm toe (bijvoorbeeld omdat in de zone tussen 
de minimale en maximale verstoringsdiepte nog veelvuldig behoudenswaardige resten kunnen  
voorkomen).  
 
Statistisch gezien zorgt het hanteren van de gemiddelden voor enige onduidelijkheid; doordat 
onbekend is hoezeer de verschillende metingen van de gemiddelde verstoring afwijken, is moeilijk in 
te schatten wat de gevolgen voor de archeologie zijn. De standaardafwijking wordt niet vermeld. 
 
Tot slot wordt niet gewerkt met enige vorm van marge op de voorgestelde vrijstellingsgrenzen, 
waardoor het risico op het ongezien verdwijnen van behoudenswaardige resten wordt vergroot. Het 
aanhouden van een marge is een veiligheidsmaatregel bij het toepassen van vrijstellingsgrenzen. 
Voorgenomen bodemingrepen worden bijna nooit op exact de geplande diepte uitgevoerd omdat 
men niet continu meet. Bovendien is een maaiveld nooit exact plat en wordt er vaak gewerkt op 
basis van één peildiepte. In de praktijk wordt er dus op verschillende plekken binnen een plangebied 
een verschillende hoeveelheid verstoord, terwijl op papier overal tot bijvoorbeeld 50 cm wordt 
bewerkt of verstoord. Het opnemen van een buffer houdt rekening met deze variabelen en dient dus 
om te voorkomen dat er steeds happen verdwijnen uit een mogelijk archeologisch sporen niveau. 
 Daarnaast wordt hierdoor voorkomen dat vergankelijke materialen, zoals houten structuren, direct 
aan het oppervlak komen te liggen. Organische resten worden door het instellen van een buffer 
daadwerkelijk beschermd. 
 

                                                                                                                                                                                     
E. Heunks, 1995: Bedreigingen van het bodemarchief door landbouwkundige bodemtechnische ingrepen: een oriëntatie, 
RAAP-rapport 100;  
A. Luksen-IJtsma, 2012: Evaluatie archeologiebeleid gemeente Utrechtse Heuvelrug , Driebergen;  
P. Schut, 2010: ‘Mag het iets minder zijn?’, Aanpassing van de ondergrens voor archeologisch onderzoek bij bouw en 
aanlegvergunningen en bestemmingswijzigingen (Interne Notitie Regio de Vallei);  
N.W. Willemse, & M.H.J.M. Kocken, 2012: Archeologie met beleid, Praktisch afwegingskader voor archeologiebeleid in de 
Regio Achterhoek, Schakel I: Ondergrenzen, RAAP-rapport 2501;  
C.H. Peen, 2012; Archeologie in evenwicht. Archeologienota gemeente Ede 2012-2015;  
R.A.C. Kroes & P. Kloosterman, 2013: Aanlegvergunningenstelsel archeologie. Gemeente Woudenberg. Een onderzoek naar 
agrarische verstoringsdiepten en vrijstellingen, RAAP rapport 2666;  
B. Voormolen & H. Siemons, 2014: Deel 1: Toelichting bij de onderdelen van het archeologiebeleid van de gemeenten 
Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom;  
R. Berkvens e.a., 2011: Kempisch erfgoed in beeld. Een regionale erfgoedkaart voor de Kempen- en A2 gemeenten Bergeijk, 
Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Waalre, Valkenswaard, Cranendonck en Heeze-Leende (SRE Milieudienst). . 


