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Samenvatting

Steeds vaker wordt er gezocht naar manieren om archeologische resten niet op te graven,
maar in situ te bewaren, terwijl het terrein, eventueel met aanpassingen op de oorspronkelijke plannen, toch ontwikkeld kan worden. Maar hoe kun je bouwen en tegelijkertijd de in de
ondergrond aanwezige oude cultuurlagen bewaren? En hoeveel schade aan de archeologische waarden is nog acceptabel? Het beleid omtrent dit vraagstuk is vaak nog versnipperd,
onduidelijk of zelfs volledig afwezig.
Dit rapport is een weergave van het onderzoek naar de kwetsbare relatie tussen archeologie
en bouwen, zoals dat in opdracht van het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA)
door het Instituut voor Geo- and Bioarcheologie (IGBA) van de Vrije Universiteit te Amsterdam is uitgevoerd. Doel van het onderzoek was de kennis en ervaring van archeologen in
Nederland omtrent archeologievriendelijk bouwen en fysiek behoud te peilen en te onderzoeken of richtlijnen voor archeologievriendelijk bouwen gewenst zijn en zo ja, hoe deze
vorm kunnen en moeten krijgen.
Het onderzoek bestond uit het geven van een overzicht van de huidige kennis en beschikbare
literatuur over dit onderwerp, een vragenlijstonderzoek onder archeologen in Nederland en
diepte-interviews met experts en betrokkenen uit het veld. Voorts bestond de opdracht er uit
om, in samenwerking met het Convent, een symposium “Archeologievriendelijk bouwen:
Richtlijnen voor Maatwerk” te organiseren. Dit symposium heeft op 10 juni 2010 te Gouda
plaatsgevonden. Het verslag van het symposium is in dit rapport opgenomen.
Uit het vragenlijstonderzoek bleken direct nut en noodzaak van dit project: vier op de vijf
respondenten gaf aan dat zij meer kennis nodig hadden om betrokken partijen volledig te
kunnen informeren en te adviseren over dit onderwerp. Naast de behoefte aan kennis gaf
84% van de respondenten aan dat richtlijnen voor archeologievriendelijk bouwen hierbij
zouden kunnen helpen of zelfs noodzakelijk zijn.
Een ander interessant aspect dat uit het vragenlijstonderzoek naar voren kwam, was dat de
factoren die het meest verstorend worden gevonden (verlaging van de grondwaterstand en
ongelijkmatige horizontale zetting), tevens de factoren zijn waar de minste kennis over is. Er
is dus kennelijk scholing nodig in kennis voor zover die beschikbaar is, terwijl ook duidelijk
werd dat er nog de nodige kennis ontwikkeld dient te worden.
Uit de diepte-interviews kwam nog een ander aspect naar voren dat wellicht dichter bij de
problematiek ligt. Naast de vaak uiteenlopende meningen over (de mate van) het toestaan
van verstoringen bij bouwen, kwam bijna iedere geïnterviewde met andere oplossingen.
Oplossingen die het best aansloten bij de unieke situatie van zijn of haar werkterrein, zowel
letterlijk als figuurlijk. Problemen en oplossingen daarvoor lijken zo sterk door de locatie te
worden bepaald en situatiegebonden te zijn dat het moeilijk is geschikte kennis en voorbeelden van archeologievriendelijk bouwen te vinden die toepasbaar zijn op de eigen situatie,
laat staan voor toepassingen in het algemeen.
Deze feitelijke, dan wel zo ervaren variёteit in problemen en oplossingen maakt het bepalen
van grenzen aan toelaatbare verstoringen en het opstellen van richtlijnen zeer lastig.
Wellicht is voorlopig het zorgen voor een algemeen kennis- en informatiekader met daarop
gebaseerde algemene richtllijnenen als “versie 1.0” een belangrijke, eerste te nemen stap.
Dit kan aangevuld worden met kennis en ervaring verkregen uit specifieke, locatie-afhankelijke voorbeelden en met voortschrijdend inzicht verkregen door wetenschappelijk onderzoek.

5

Naast activiteiten die elders op dit punt in binnen- en buitenland plaatsvinden, hoopt dit
rapport daar een aanzet toe te geven.
De verzameling van de gegevens en de conceptrapportage is van de hand van Sabrine
Caspers (IGBA, VU, Amsterdam), met uitzondering van hoofstuk 5. Dit hoofdstuk,
betreffende het symposiumverslag, is geschreven door Wim Knol (Parma Communicatie b.v.
te Oudewater). De voorliggende versie is tot stand gekomen dankzij de adviezen van
Maarten Groenendijk en Tim de Ridder, als vertegenwoordigers van het Convent van
Gemeentelijk Archeologen.
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1

Inleiding

Het tekenen van het Verdrag van Valletta in 1992 en de daaruit voortvloeiende regelgeving,
die verankerd is in de aangepaste Monumentenwet, vormt de basis van het huidige, actieve
archeologische monumentenzorgbeleid. De kern van dit beleid is dat, gezien vanuit een algemeen maatschappelijk belang, in situ behoud de primaire wijze is om het archeologisch erfgoed te behouden. Alleen als dit onmogelijk is, kunnen de archeologische resten worden
opgegraven, waarbij behoud gewaarborgd wordt door documentatie en basisrapportage van
de verzamelde gegevens en opslag van (een selectie van) het vondstmateriaal in depots.
Het beleid van in situ behoud leek de ideale manier om, enerzijds, zonder veel extra kosten
het archeologisch erfgoed duurzaam te beschermen en, anderzijds de economische ontwikkeling van archeologische resten bevattende bodems mogelijk te maken. De praktijk
bleek en blijkt echter weerbarstig en in situ behoud wordt slechts incidenteel en vaak op
kleine schaal toegepast. Dit is niet verwonderlijk. Los van het veel genoemde argument dat
een groot deel van de charme en ontwikkeling van het vakgebied verloren gaat, wanneer er
niet meer kan worden opgegraven, zijn er andere meer zwaarwegende argumenten om in
situ behoud slechts mondjesmaat toe te passen. Het gebrek aan kennis van bodemprocessen
in relatie tot de degradatie van archeologische resten bij in situ behoud is hiervan misschien
wel de belangrijkste. Immers, wat te doen wanneer na zoveel jaar blijkt dat een archeologische vindplaats sterk in kwaliteit achteruit gegaan blijkt te zijn? Wie is daarvoor dan verantwoordelijk en wie draagt de kosten voor een opgraving, voor zover dat dan nog mogelijk
is? Deze onzekerheid maakt het formuleren van beleid en het stellen van grenzen aan de
verstoring, waarmee in de bouw rekening kan worden gehouden, uiterst gecompliceerd.
Het vergroten van kennis omtrent de fysieke aspecten van in situ behoud kost echter tijd en
geld die beide in de gecommercialiseerde archeologische praktijk vaak niet voor handen zijn,
terwijl deze kennisopbouw in de academische archeologie geen hoge prioriteit heeft.
Daarnaast zijn er weinig mogelijkheden om deze kennis vanuit de praktijk te vergroten,
omdat in situ behoud relatief weinig plaats vindt, terwijl monitoring van de effecten maar
zelden wordt uitgevoerd. We zien dus een lacune tussen beleid en kennis die zich niet eenvoudig laat overbruggen.

1.1

Vraag- en doelstelling

Om hier verandering in aan te brengen, is het Convent van Gemeentelijke Archeologen
(CGA), samen met het Instituut voor Geo- and Bioarcheologie (IGBA) van de Vrije Universiteit te Amsterdam eind 2009 een project gestart om de toepassing van het in situ behoudsbeleid, met name door archeologievriendelijk bouwen, te stimuleren en een platform te
bieden om kennis hierover uit te wisselen. Lopende het project is bovendien samengewerkt
met de onderzoeksgroep Instandhouding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
te Amersfoort. Zij spreken overigens liever over archeologiesparend in plaats van archeologievriendelijk bouwen; dit vanuit de optiek dat er bij elke ingreep op de een of andere
manier aantasting van de vindplaats zal plaatsvinden (zie Huisman e.a. 2010).
Het eerste deel van het project bestond uit een literatuurstudie, waarin getracht is de huidige
kennis kort samen te vatten. Het tweede deel bestond uit een onderzoek in het archeologisch
werkveld, waarin de stand van zaken van de kennis is gepeild en waarin de wensen en de
eventuele mogelijkheden voor beleid op het gebied van archeologievriendelijk bouwen zijn
onderzocht.
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Dit deel van het onderzoek is gedaan door middel van een vragenlijst die is uitgezet onder
alle archeologen in ons land en door interviews met enkele stakeholders. Het project is afgesloten met een congres dat op 10 juni 2010 in de Sint Janskerk in Gouda heeft plaatsgevonden.
Dit is niet het eerst onderzoek naar de relatie tussen archeologie en bouwen, zie daarvoor
het literatuuroverzicht in Hoofdstuk 2. Er lopen diverse initiatieven om voorbeelden te verzamelen en gegevens bijeen te brengen om verder onderzoek mogelijk te maken. Zonder volledig te willen zijn worden hier de volgende genoemd:
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een projectenbank waarin voorbeelden
van archeologievriendelijk bouwen worden verzameld:
http://www.projectenbankcultuurhistorie.nl, onder thema Archeologie (be)sparen.
Vanuit de Rijksdienst wordt tevens onderzoek gedaan naar verblauwing en zetting. Goede
voorbeelden hiervan zijn zeldzaam, maar ze zijn essentieel om de factoren die een rol spelen
bij het verlies aan grondsporen en de vervorming van cultuurlagen beter te kunnen begrijpen. Bent u in het verleden verblauwing of de gevolgen van zetting tegengekomen of
heeft u recente voorbeelden? Ga naar de website van de RCE en geef uw voorbeeld door:
http://www.cultureelerfgoed.nl/bouwen-en-archeologie.
Tot slot kan in het kader van een onderzoek naar de effecten van heipalen op cultuurlagen de
archeologische dienst van de gemeente Gouda genoemd worden, die met name op zoek is
naar voorbeelden van verstoring door (oude) heipalen. Mail uw voorbeelden en ervaringen
naar: heipalen@gouda.nl.
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2

Literatuuronderzoek

2.1

Archeologievriendelijk bouwen & fysiek behoud

Behoud in situ van archeologische resten bij de ontwikkeling van niet door de Monumentenwet beschermde terreinen is mogelijk op verschillende manieren. De meest aantrekkelijke en
gangbare mogelijkheid is dat het terrein niet wordt bebouwd, maar een andere bestemming
krijgt die minder verstoring voor de archeologische resten oplevert, zoals een park of een
parkeerplaats. Planaanpassing dus, maar ook dan zullen er in vele gevallen veranderingen in
de bodem optreden die effect kunnen hebben op het behoud van de vindplaats. Om eventuele veranderingen vast te kunnen stelllen, zal er een of andere vorm van monitoring plaats
moeten vinden.
Wanneer planaanpassing niet mogelijk is en het terrein toch bebouwd moet worden, kan het
bouwplan mogelijk zo aangepast worden dat de resten zo weinig mogelijk verstoord raken:
archeologievriendelijk bouwen dus. In overleg tussen de belanghebbende partijen wordt het
bouwplan zo aangepast dat de archeologische verstoring wordt geminimaliseerd, terwijl er
zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan economische belangen en er een dubbele
bestemming voor het terrein mogelijk wordt. Dit speelt vooral in de oude binnensteden, waar
erfgoedbeheerders die cultuurhistorische waarden willen behouden moeten samenwerken
met diegenen die ze willen veranderen door herbestemming en nieuwbouw, waarbij de
aanwezigheid van archeologische resten een obstakel vormen voor de (her)inrichting van de
binnenstad. Dit geldt overigens niet alleen daar, maar ook voor de urbanisatie van het
buitengebied. Dit spanningsveld tussen statisch duurzaam behoud, enerzijds, en de economische dynamiek van het (ge-urbaniseerde) landschap, anderzijds, is in algemene zin met
vele voorbeelden uit binnen- en buitenland uitgewerkt door Bloemers e.a. (2010).
2.1.1 Verstoring, risicofactoren
Het is vrijwel onmogelijk te bouwen zonder de archeologische resten direct of indirect te
verstoren. Hoe groot deze verstoring is hangt van vele factoren af, maar wordt uiteraard
bepaald door het bouwplan en de te volgen bouwwijze. Nog afgezien van welke type van
archeologische resten het betreft, is het bijvoorbeeld afhankelijk van of er heipalen, hoeveel
en welke type heipalen er worden gebruikt; hoeveel en welke type zetting er optreedt; hoe
veel en hoe diep de bodem moet worden ontgraven voor riolering, leidingen, etc. en, last but
not least, wat de effecten zijn op de lokale grondwaterstand.
In de civieltechnische en geotechnische wereld is er uiteraard veel kennis beschikbaar over
het construeren van bouwwerken en de effecten daarvan op de bodem, maar toch is het vaak
moeilijk in te schatten wat het precieze effect is op de aanwezige cultuurlagen. Het valt dus
ook niet aan te geven wat nog wel en wat niet acceptabel is met betrekking tot verstoring
van de archelogische resten die op verschillende diepten in de grond zitten, in verschillende
grondlagen voorkomen en zich onder of boven de grondwaterstand bevinden.
Er is al veel bekend is over de degradatiemechanismen van veel organische en anorganische
archeologische materialen (zie bijvoorbeeld Kars & Smit 2003, Kars & Van Heeringen 2008,
Huisman 2009, met daarin zeer veel referenties naar internationale literatuur).
Echter, het is met name de ingewikkelde wisselwerking van deze materialen met de bodem,
wegens de vele variabelen die daarin een rol spelen, die maakt dat er slechts in algemene
termen iets gezegd kan worden over wat goed of wat slecht is voor het duurzaam behoud
van de resten bij veranderende bodemomstandigheden.
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Of archeologievriendelijk bouwen een oplossing is, hangt niet alleen af van de verstoring
tijdens het bouwen en door het bouwwerk, maar wordt uiteraard in eerste instantie bepaald
door de kenmerken van de archeologische vindplaats zelf. De grootte van de vindplaats,
soort, combinatie en ouderdom van de resten en de verspreiding daarvan over de vindplaats,
etc. spelen hierbij allemaal een rol. Immers, al deze factoren tezamen bepalen de archeologische infromatiewaarde van de vindplaats. De verstoring door een heipaal in een Vroegmiddeleeuwse huisplattegrond kan te verwaarlozen zijn, terwijl dezelfde paal de archeologische waarde van een Mesolithisch jachtkampje of een graf uit de Bronstijd vrijwel volledig
kan vernietigen. Daarentegen zal grondwaterpeilverandering nauwelijks invloed hoeven te
hebben op het jachtkampje, terwijl dit uitermate verstorend is voor een Romeinse of middeleeuwse vindplaats met metalen artefacten en veel organisch materiaal. Het gaat bij verstoring dus niet zozeer om het feitelijk verstoorde oppervlak, dat geotechnici graag als uitgangspunt nemen, maar wat de verstoring voor de archeologische resten betekent, waarbij steeds
het dreigende verlies aan archeologische informatiewaarde het uitgangspunt dient te zijn.
Om de mogelijke verstoringen die bij bouwen op kunnen treden beter in beeld te brengen
kan een aantal overkoepelende risicofactoren onderscheiden worden. Deze risicofactoren zijn
in te delen in directe en indirecte verstoringen van de archeologische waarden. Onder de
directe, fysieke verstoring van het bodemarchief wordt verstaan het directe gevolg van de
bouwwerkzaamheden. Voorbeelden zijn het ontgraven voor een parkeergarage, liftschacht of
riolering; voorts heien, maar ook bronbemaling kan hier toe gerekend worden. Hierbij wordt
archeologisch materiaal direct fysiek beschadigd of zal er door zuurstoftoevoer oxydatie van
organisch materiaal op kunnen treden, waarbij materiaal en context van een site deels of
zelfs geheel verloren kunnen gaan.
Het bebouwen van een archeologische vindplaats brengt echter nog meer risico’s met zich
mee, die niet direct zichtbaar zijn. Wanneer bijvoorbeeld - na monitoring - blijkt dat, door
relatief beperkte veranderingen in de bodem, de archeologische resten sneller degraderen
dan aanvankelijk gedacht, wat dan te doen wanneer de toegankelijkheid daarvan belemmerd
wordt gedurende de levensduur van het bouwwerk? En wat zijn nog de mogelijkheden in zo’n
geval, wanneer blijkt dat het terrein aanvankelijk in eigendom was van bijvoorbeeld de
gemeente, maar in een nieuwbouwwijk versnipperd is geraakt over vele eigenaren? Eigenaren die bovendien later diverse kleine, niet aangemelde verstoringen aanbrengen, zoals
vijvers, kelders, schuttingen en het planten van bomen?
In dit onderzoek hebben we ons vooral gericht op de risicofactoren voor de directe, fysieke
verstoring. De belangrijkste factoren kunnen als volgt worden samengevat (zie ook Huisman
e.a. 2010):
• Vergraving of ontgraving
• Zetting door ophoging of door gewicht van het bouwwerk
• Perforatie en deformatie van de bodem door funderingspalen (heien)
• Verandering in de grondwaterstand
• Verblauwing/vergrijzing van de grond
De gevolgen van vergraven en ontgraven vragen nauwelijks om toelichting. In dit rapport
worden daarom met name de effecten van de andere risicofactoren besproken (zie § 2.2).
In de civieltechnische wereld vindt voortdurend onderzoek plaats naar nieuwe technieken en
materialen, die constructies goedkoper en sterker maken (zie bijvoorbeeld Isarin 2007).
Inmiddels is er ook een aantal archeologievriendelijke bouwmethoden ontwikkeld, met name
voor de fundering. Ook hieraan wordt in dit rapport aandacht geschonken.
Van groot belang is het monitoren van archeologische vindplaatsen waar op enigerlei wijze
een bodemingreep heeft plaatsgevonden. Dit belang is tot nog echter sterk onderschat en
wordt daarom in de volgende paragraaf besproken.
2.1.2 Monitoring
Bij iedere vorm van in situ behoud moet op regelmatige basis worden gecontroleerd of er
geen sluipende erosie optreedt en dat de archeologische resten niet bedreigd worden op
grond waarvan alsnog actie moet worden ondernomen.
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Deze controle vindt plaats door het periodiek monitoren van de site. In de meest complete
vorm wordt daarbij gekeken naar de fysieke staat van de vindplaats in relatie tot het conserverend vermogen van de bodem. Het gedrag van het grondwater speelt hierin in bijna alle
gevallen een belangrijke rol (Fig. 1).

Monitoring van
de fysieke kwaliteit
van vindplaatsen

Monitoring van het conserverende
vermogen van de bodem (chemisch,
mechanisch, biologisch)

Monitoring van waterbeheerstechnische maatregelen

Het detecteren of voorspellen van
negatieve effecten op de eventueel
aanwezige vindplaatsen binnen
invloedgebied

Er zijn geen negatieve
effecten te verwachten
of waar te nemen

Er zijn negatieve
effecten te verwachten
of waar te nemen

Prospectie van
archeologische waarden

Opgraving danwel inrichting
meetnet waarmee geschikt
tijdstip van opgraving
bepaald kan worden

Het instandhouden of verbeteren van het
conserverende vermogen door het nalaten
van danwel inpassing in voorgenomen
waterbeheerstechnische maatregelen

Fig. 1 Schematisch ontwerpvoorstel voor het monitoren van archeologische vindplaatsen en het te
volgen traject wanneer er negatieve effecten verwacht of waargenomen worden. Dit geeft tegelijkertijd
het zwakke punt in het in situ behoudsbeleid weer. Want als er negatieve effecten vastgesteld worden,
is de vindplaats dan nog te behouden door het nemen van maatregelen of wordt opgraven alsnog noodzakelijk? Als de vindplaats nog toegankelijk is, wie betaalt het onderzoek dan? (aangepast naar Van den
Berg & Hatzmann 2005).

Voor de wettelijk beschermde monumenten is het monitoren niet nieuw. Zo hoopt de Archeologische Monumentenwacht te Amersfoort dit jaar haar 20-jarig bestaan te vieren. Echter, de
werkwijze betrof over het algemeen een oppervlakkige waarneming, eventueel gevolgd door
onderhoudswerkzaamheden. Dit bleef bovendien, hoewel hier verandering in komt, over het
algemeen beperkt tot het zichtbare en wettelijk beschermde monument.
Het overgrote merendeel van het archeologisch erfgoed is echter onzichtbaar en heeft zelden
de status van wettelijk beschermd monument. In deze gevallen is bescherming in feite alleen
geregeld wanneer er een ingreep in de bodem aan de orde is, op grond waarvan onderzoek
dient plaats te vinden om de waarde van de vindplaats vast te stellen ten behoeve van het
selectieproces: behouden of opgraven. Indien door planaanpassing of door gebruik van
archeologievriendelijke bouwmethoden de vindplaats behouden kan blijven, dient er een
vorm van monitoring toegepast in hoeverre de ingrepen in de bodem effect hebben (gehad)
op de vindplaats. Hiervoor zijn inmiddels internationaal diverse methoden ontwikkeld, die alle
gemeen hebben dat er naar het grondwater dan wel bodemvocht gekeken wordt (zie Fig. 2).
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Figuur 2 In een monitoringsprogramma wordt gedurenden langere tijd in peilbuizen met behulp van
dataloggers stand en kwaliteit van het grondwater gemeten.

Voordat verstoring van de site plaatsvindt moet er eerst een nulmeting plaatsvinden, bij
voorkeur ingepast in het waarderend vooronderzoek en, indien mogelijk, over de periode van
een jaar om de bodemprocessen in alle jaargetijden te kunnen meten. Afhankelijk van de
omvang van de ingreep en het type site dient er tijdens en na de werkzaamheden op de site
een specifiek monitoringsprogramma uitgevoerd worden.
Helaas wordt in veel gevallen van in situ behoud monitoring achterwege gelaten. Een belangrijke reden daarvoor is dat, in tegenstelling tot opgraven, het onduidelijk is wie de kosten en
de organisatie voor monitoring voor zijn rekening moet nemen. In de regel zal dit de eigenaar/beheerder zijn, maar zolang er geen verplichting tot monitoring bestaat, zal er in deze
situatie maar langzaam verandering komen.
Door het uitblijven van monitoring blijft vaak onduidelijk of de archeologische resten inderdaad bewaard blijven. Daarnaast gaat er een prachtige kans voorbij om informatie te verzamelen over de effecten van de civiel- en geotechnische ontwikkelingen op het behoud van
archeologische vindplaatsen, waarmee vervolgens de kwaliteit van het selectieproces wat
betreft behouden dan wel opgraven onder druk staat en de doorontwikkeling van monitoringsprogramma’s stagneert. Overigens, het beeld mag ook niet te negatief geschetst
worden, zie daarvoor de Leidraad Standaard Archeologische Monitoring (www.sikb.nl).

2.2

Risicofactoren

Langzaam aan verschijnen de eerste publicaties op het grensvlak van archeologie en bouwen.
Omdat deze publicaties vrij incidenteel en vaak niet uit Nederland afkomstig zijn en in een
breed spectrum aan tijdschriften worden gepubliceerd, blijkt dat in de praktijk de beschikbare
kennis maar mondjesmaat zijn weg vindt in de Nederlandse archeologische monumentenzorg. Daarom volgt hieronder een overzicht van de stand van zaken, waarbij verwezen wordt
naar Huisman e.a. (2010), die sommige onderdelen uitvoeriger beschreven hebben dan hier
het geval kan zijn.
Per risicofactor komt steeds een aantal punten aan bod. Een beschrijving van wat de risicofactor omvat en wat het verstorende effect er van is, wordt gevolgd door welke archeovriendelijke alternatieven er zijn. Vervolgens worden de belangrijkste kennishiaten beschreven. Deze kennishiaten kunnen worden gezien als onderwerpen waarover meer onderzoek
nodig is. In dit overzicht wordt niet in detail ingegaan op de degradatiemechanismen van de
afzonderlijke archeologische materialen; daarvoor wordt verwezen naar Huisman (2009).
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2.2.1 Zetting
2.2.1.1 Wat wordt er onder verstaan?
Door het uitoefenen van druk op de bodem neemt het volume van de bodem af, met name
omdat het water uit de bodemlagen wordt geperst. Druk op de bodem wordt meestal
veroorzaakt door het gewicht van een bouwwerk, een grondlichaam (bv. dijk of wegcunet) of
de ophoging van het maaiveld (bv. bij bouwrijp maken).

Figuur 3 Voorbeeld van een kaart van zettingsgevoeligheid van Nederland, gemodelleerd op een laag
van 1 meter dikte op vaste afstanden onder het maaiveld. De gemodelleerde zetting (in cm) is indicatief
voor zettingsgevoeligheid, en moet niet als absolute waarde worden genomen. Kaarten gemaakt door
Deltares, overgenomen uit Huisman e.a. (2010).
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Om bijvoorbeeld in West-Nederland zetting na de aanleg van een weg te voorkomen, wordt
vaak vantevoren op de locatie een zandlichaam aangebracht dat langzaam de grond in zakt.
Met de aanleg van de weg een aantal jaar later wordt het deel van het zandlichaam dat nog
boven het maaiveld geёgaliseerd. De weg wordt vervolgens aangelegd en zal nog nauwelijks
verzakken.
Zetting van de bodem kan ook plaatsvinden bij verlaging van de grondwaterstand en ontwatering van de bodem. Dit kan over zeer grote gebieden plaatsvinden, zoals dat in WestNederland het geval is, waarbij zetting tot hernieuwde verlaging van de grondwaterstand
leidt en het een zeer langdurig en onomkeerbaar proces wordt. Deze zetting kan ook lokaal
van aard zijn. Zoals gezegd kan zetting jarenlang plaatsvinden waarbij het geleidelijk
afneemt en tot slot verwaarloosbaar wordt. Van alle grondsoorten zijn klei en veen het meest
gevoelig voor zetting en deze afzetting treffen we in nagenoeg alle laag gelegen delen van
Nederland aan. Zetting in het Pleistocene zand, zoals in Midden- en Zuid-Nederland is over
het algemeen te verwaarlozen (zie Fig. 3).

Figuur 4 Effecten van belasting aan het oppervlak door een grondlichaam dat is opgebracht op slappe
sedimentlagen, zoals klei en veen. De effecten van belasting verschillen van plek tot plek en treden ook
op buiten de ophoging zelf (uit Huisman e.a. 2010).

Als de druk over een grote oppervlakte met parallelle grondlagen gelijkmatig wordt uitgeoefend, spreekt men van gelijkmatige zetting. Als er op slechts een deel van het terrein zetting plaatsvindt, of als er verschillende mate van zetting op een terrein optreden, spreekt
men van ongelijkmatige (differentiële) zetting, zoals dat kan optreden bij het aanleggen van
een dijk of weg (Fig. 4). Hierbij kan vervorming van het oorspronkelijke sedimentpakket
buiten het aangebrachte grondlichaam optreden. Ongelijkmatige zetting kan tevens optreden
wanneer de grondlagen niet parallel aan elkaar lopen of er verschillende grondlagen deels in
het terrein liggen, waardoor sommige delen meer verzakken dan andere.
2.2.1.2 Verstorende effecten
De verstoring door zetting is tweeledig en kan zowel het vondstmateriaal als de cultuurlagen
zelf aantasten. Bij gelijkmatige zetting zullen de cultuurlagen samengedrukt en meer compact worden, waarbij de stratigrafie niet of nauwelijks verstoord hoeft te worden. Grotere,
samendrukbare elementen kunnen deels uit context raken, met name het zachtere archeologische materiaal zal vervormen en geplet worden.
Ongelijkmatige zetting heeft daarnaast nog een tweede verstorend effect. Door de ongelijk
aangebrachte druk zullen de grondlagen, inclusief de cultuurlagen met archeologische resten,
niet in gelijke mate zetten, maar vervormen. Dit bemoeilijkt het vaststellen van de geomorfologie van een terrein en de culturele stratigrafie van een vindplaats.
De grootste druk en daarmee de grootste verstoring vindt plaats aan de randen van de
zetting, in de zogenaamde gradientzone. Hier worden de archeologische resten dan ook het
meest verstoord, waarbij het materiaal niet alleen vervormd, maar ook stuk kan gaan (Fig.
5).
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2.2.1.3 Mogelijke oplossingen
Lichtgewichtmaterialen
De belangrijkste oplossing voor zetting bij de bouw op archeologische terreinen is het
bouwen op lichtgewicht ophoogmaterialen en het gebruik van lichtgewichtmateriaal voor de
fundering van wegen en lichte constructies. Er zijn inmiddels vele verschillende lichtgewicht
bouwmaterialen ontwikkeld, ieder met zijn specifieke kenmerken en toepassingen.
Voorbeelden van lichtgewicht ophoogmaterialen zijn piepschuim, BIMS (vulkanisch as),
schuimbeton (een ‘luchtige’ versie van beton), tufsteen, Geoblock en Argex (geëxpandeerde
kleikorrels). Voor een lichtgewicht fundering van wegen en lichte constructies kan bijvoorbeeld schuimbeton of piepschuim worden gebruikt.
Een goed overzicht van mogelijke ophoogmaatregelen en lichtgewicht ophoogmaterialen is te
vinden in het rapport van de Delft cluster (Egyed 2006), dat is te downloaden via internet.

Figuur 5 Schematische illustratie van verstoring van de artefact – bodem relatie door compressie van
een bodemlaag. A: Beginsituatie, B: Na 50% compressie van de zettingsgevoelige laag. Funderingen en
artefacten komen in de eindsituatie gedeeltelijk voor in een laag waar ze niet in thuis horen. Daarnaast
heeft het liggende hout een andere oriëntatie gekregen en zou gedeformeerd kunnen zijn (uit Huisman
e.a. 2010).
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Gelijkmatige zetting
Omdat zetting nauwelijks te voorkomen is, zodra een terrein wordt ontwikkeld, is het van
belang dat de zetting die plaats vindt zoveel mogelijk gelijkmatig is, waardoor de archeologische verstoring wordt geminimaliseerd. Ongelijkmatige zetting in cultuurlagen moet
zoveel mogelijk worden voorkomen en dient meegenomen te worden in het waarderings- en
selectieproces voor duurzaam behoud.
2.2.1.4 Kennishiaten
De effecten van zetting zijn sterk afhankelijk van de grootte van de druk, de wijze waarop de
druk wordt uitgeoefend en de samenstelling van de bodem. Hierdoor zijn de effecten moeilijk
te voorspellen. Hoewel er in de geotechniek veel modellen zijn voor het berekenen van
zetting en de stabiliteit van gebouwde structuren, is met deze modellen niet goed te berekenen wat er relatief dicht aan het oppervlak in de archeologische lagen gebeurt als een terrein
wordt opgehoogd bij het bouwrijp maken en hoe groot de krachten op het archeologisch
materiaal en de archeologische lagen gedurende zetting zijn. Ook is het moeilijk in te schatten hoe groot de krachten op het archeologische materiaal zijn en wat de schade is in de
gradientzone bij ongelijkmatige zetting.
De eerste resultaten van een onderzoek naar wat er gebeurd onder een opgeworpen
zandlichaam relevant voor de archeologie zijn de resultaten van het rapport naar het
zandlichaam van de verlengde A4.
2.2.2 Funderen: Heipalen
2.2.2.1 Wat wordt er onder verstaan?
Heipalen worden gebruikt om gebouwde structuren te stabiliseren. Hierbij wordt het gewicht
van het bouwwerk overgedragen naar een stabiele ondergrond. Zeker in het Holocene deel
van Nederland moeten gebouwde structuren worden onderheid, omdat de slappe veengronden niet geschikt zijn om zo op te bouwen. Het onderliggende Pleistocene zandpakket
kan door middel van heipalen worden gebruikt om bouwwerken te stabiliseren. Afhankelijk
van de diepte van het zandpakket kan de lengte van een heipaal variëren tussen 10 en 25 m.
Ook in de Pleistocene zandgronden wordt soms geheid. Hier zorgt de weerstand van de door
de heipaal verdrongen grond (‘kleef’) voor extra stabiliteit.
Er worden verschillende typen heipalen gebruikt, afhankelijk van de ondergrond en de eisen
die gesteld worden door het type bouwwerk. Zeker de laatste paar jaar is het heipalenassortiment sterk uitgebreid en aangepast aan de nieuwe eisen van bouwers en architecten.
Het belangrijkste onderscheid in heipalen is tussen die grondvervangend of grondverdringend
zijn. De traditionele witte betonnen heipaal, die meestal gebruikt wordt, is grondverdringend.
Wanneer deze paal wordt ingebracht drukt hij de grond weg naar beneden en opzij. Hierdoor
kunnen de grondlagen om de paal vervormen. Ook geboorde en getrilde heipalen vallen
onder de grondverdringende palen.
Bij grondvervangende palen wordt de grond niet of nauwelijks weggeduwd door de paal.
Voorbeelden van grondvervangende palen zijn voorgeboorde palen, waarbij eerst een gat
wordt geboord en vervolgens de paal wordt ingebracht en de veel gebruikte schroefpalen, die
in de bodem worden geschroefd. In deze categorie vallen ook de gegoten palen, die in situ
geproduceerd worden door inspuiting van een betonmengsel in een gat in de bodem.
2.2.2.2 Verstorende effecten
Hoe dan ook, heipalen werken altijd verstorend op het archeologisch bodemarchief. Er zijn
verschillende soorten verstorende effecten van bouwen met heipalen bekend. Sommige zijn
specifiek voor het funderen zelf, andere verstoringen zijn integraal met het bouwproces
verweven; zie ook paragraaf 2.6. De exacte invloed van heipalen op het behoud van
archeologische resten - naast de aantoonbare fysieke verstoring door het heien - is moeilijk
te bepalen, omdat na de bouw het onderliggende terrein in vele gevallen niet meer toegankelijk is. Incidenteel is er experimenteel onderzoek naar de effecten verricht. Door een
goede keuze van paal en palenplan kan de schade door heien zo veel mogelijk worden
beperkt.
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Verstoring tijdens bouwrijp maken De eerste verstoring vindt vaak al plaats voordat het
heien begint. Het begint al bij het slopen en bij het bouwrijp maken van het terrein worden
de oude fundamenten vaak met grof materieel verwijderd, om latere problemen bij het heien
te voorkomen. Hierbij wordt het bodemarchief sterk verstoord, zeker in de eerste meter(s).
Verstoring door de paal zelf Bij het inbrengen van de heipaal wordt de bodem er om heen
vaak ook verstoord, zo wordt de bodem om de paal heen gedeeltelijk meegezogen naar
beneden. De mate waarin dit plaats vindt is zowel afhankelijk van het soort paal en het type
bodem. De minimale verstoring is uiteraard de doorsnee van de paal, maar de verstoring van
de omringende grondlagen kan aanmerkelijk groter zijn, met name bij grondverdringende
palen in zandgronden.
De verstoring door grondverdringende, geslagen palen lijkt in veen en kleigronden beperkt te
zijn tot enkele centimeters rondom de doorsnede van de paal. In zandgronden worden de
lagen bij het inslaan van de palen naar beneden meegetrokken en treedt een grotere
verstoring op, die een doorsnede kan hebben tot circa drie keer de doorsnede van de paal (of
1,5 maal de paaldoorsnede vanaf het midden van de paal). Indien door oude funderingen
heen geheid moet worden, kunnen grondverdringende palen de voorkeur genieten boven
schroefpalen, omdat geslagen palen de fundering volledig doorboren en minder schade in de
omgeving van de paal lijken te veroorzaken, maar ook hier kan ongewenste verstoring
optreden (Fig. 6).

Figuur 6 Vervorming van bestaand muurwerk door het inbrengen van een grondverdringende paal op
de Koningshof te Gouda (uit Groenendijk 2009).

Van schroefpalen en andere grondvervangende palen is niet volledig duidelijk wat de mogelijke verstoring is. Sommigen zeggen dat ze minder schadelijk zijn dan geslagen palen, terwijl
anderen beweren dat ze meer schade veroorzaken. In geval van zandgronden is het waarschijnlijk dat geschroefde palen minder verstorend zijn dan geslagen palen, gezien het
verstorende effect van de grondverdringende palen in die bodem. Schroefpalen kunnen
echter veel schade aanrichten bij heien door oude funderingen. Ze kunnen delen van de oude
funderingen meetrekken in de schroef, waardoor de bodem rondom de paal en de fundering
sterk wordt verstoord.
Voorgeboorde palen lijken de grond te verstoren met alleen de diameter van de paal en lijken
daarmee het minst verstorend te zijn. Het is echter niet zeker of dit inderdaad zo is en of ze
geen overige negatieve effecten hebben. Ook zullen ze niet voor alle typen bouwwerken en
alle typen bodems geschikt zijn.
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In de grond gevormde palen kunnen ook een beperkte verstoring opleveren. De grote onbekende factor is hier echter de mogelijke verstoring van de omringende bodem door lekken
van de ingespoten chemicaliёn voor de productie van de heipaal. De chemicaliёn kunnen de
degradatie van archeologisch materiaal versnellen door een chemische reactie met het
materiaal aan te gaan. Ook kan door inspuiting van het mengsel dat vaak basisch is (pH 1012), de pH van de bodem lokaal sterk veranderen. Tot slot komt er bij de chemische reactie
van het ‘stollen’ van het beton veel warmte vrij, die chemische degradatie van het archeologisch materiaal kan versnellen.
Bij het heien kunnen ook verstoringen plaatsvinden, los van de heipaal zelf; te denken valt
aan de perforatie van grondlagen. Zo kan het inbrengen van een heipaal een waterafsluitende bodemlaag doorboren, waardoor resten die voorheen in waterverzadigde grond lagen
nu aan zuurstof worden blootgesteld omdat het water wegloopt.
Grondverdringende palen zorgen voor veel trillingen wanneer ze in de grond geslagen of
getrild worden. Deze vibratie kan schadelijk zijn voor grondlagen, kwetsbaar archeologisch
materiaal en oude funderingen. De mogelijke verstoring door vibratie is bij grondvervangende heipalen minder. Daarom wordt bij bouwprojecten in oude binnensteden steeds
meer gebruik gemaakt van deze soort palen in plaats van de gebruikelijke, en goedkopere,
witte betonnen paal.
Bij het inbrengen van de palen, wordt ook zuurstof de bodem ingebracht. Hoewel de
gevolgen daarvan op de korte termijn moeilijk te zien zijn, kan het op de lange termijn zeker
een nadelige invloed hebben op het behoud van het archeologisch materiaal. Door zuurstof
wordt het archeologisch materiaal geoxideerd en versnelt het de degradatie. Organisch
materiaal als hout, leer en plantenresten zijn hier zeer gevoelig voor, maar ook voor het
behoud van metalen artefacten is zuurstofinbreng slecht.
De negatieve invloed van zuurstof hangt samen met de grondwaterstand. Omdat het effect
zich voornamelijk voordoet in de bodem boven de grondwaterspiegel, zal de invloed waarschijnlijk groter zijn in gebieden met een relatief lage grondwaterstand, dan wel ondiep
gelegen cultuurlagen.
2.2.2.3 Mogelijke oplossingen
Oplossingen moeten gezocht worden in de vraag of en in welke omvang heien echt noodzakelijk is en of er andere oplossingen mogelijk zijn, zoals het gebruiken van al aanwezige
funderingen.
Wanneer heien noodzakelijk is, kies dan de heipaal die de minste verstoring oplevert. In een
vroeg stadium kan overleg met de bouwer succesvol zijn welk soort paal voor de specifieke
archeologische situatie het minst bedreigend is, terwijl die tevens voldoet aan de capaciteitseisen die voor het bouwwerk nodig zijn.
Palenplannen worden vaak door computermodellen berekend om te maken kosten in relatie
tot de kwaliteit van de fundering te optimaliseren. Hierin wordt de archeologie niet meegenomen en vaak is er ook een flinke speling in het aantal palen dat gebruikt wordt en de
bepaling van de plaats van de palen. Vroegtijdig overleg met de bouwer voor een aangepast
palenplan en de mogelijkheid om minder palen te gebruiken is dus noodzakelijk en er zijn
inmiddels al diverse voorbeelden waarbij het palenplan is aangepast.
Zeker in de binnenstad zijn al vele funderingen aanwezig, uit verschillende perioden. Nog
meer dan voorheen zou nagegaan moeten worden of het mogelijk is deze funderingen (deels)
opnieuw te gebruiken om zo het aantal nieuw in te brengen palen te verminderen (zie
Butcher & Williams 2008).
2.2.2.4 Kennishiaten
Inmiddels is wel duidelijk dat de verstoring van geslagen grondverdringende heipalen in
slappe sedimenten grotendeels beperkt blijft tot de diameter van de paal zelf, terwijl de
verstoring in grove zandgronden op kan lopen tot ca. drie maal de diameter van de paal. Het
is nog onduidelijk wat de voordelen en nadelen zijn van geschroefde palen en andere
technieken die de geslagen palen moeten vervangen, dit in relatie tot het soort bodem. De
meningen over het nut van bijvoorbeeld schroefpalen of gegoten palen lopen hierdoor nog
sterk uiteen, afhankelijk van de specifieke ervaringen uit de praktijk.
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Ook is er in het onderzoek tot nu toe vooral gekeken naar de verstoring door heipalen en nog
nauwelijks naar mogelijke verstoringen door veranderingen in de chemische samenstelling
van de bodem, bijvoorbeeld door de introductie van zuurstof of door mogelijke reacties van
het beton met de bodem bij in de grond gevormde palen. Tot slot is er ook geen duidelijkheid
over de invloed van heien op mogelijke veranderingen in de grondwaterstand, hoewel achteraf deze veranderingen waarschijnlijk – zodra ze optreden – niet meer tot een specifiekere
oorzaak te herleiden zijn dan het feit dat er op het terrein gebouwd is.
Meer onderzoek moet meer inzicht geven in de verstoring door de verschillende soorten
heipalen in de verschillende typen bodem. Dit betreft zowel de directe verstoring door het
slaan van de paal, als indirecte verstoring door chemische veranderingen in de bodem.
Dit onderzoek zou kunnen bestaan door het verzamelen van zoveel mogelijk praktijkgegevens, maar daar, zoals al eerder opgemerkt, het terrein na heien niet meer toegankelijk is,
zou dit onderzoek enerzijds modelmatig en anderzijds experimenteel van opzet moeten zijn.
Samenwerking met geotechnici is hiervoor noodzakelijk. Idealiter kan dan in de toe-komst
een flow chart worden gemaakt die beargumenteerd aangeeft welke soort paal het beste past
bij welk soort bodem in relatie tot de aanwezige oude cultuurlagen.
Van Nederlandse bodem zijn recent twee belangrijke rapporten over heien en archeologie
verschenen. Het eerste rapport (Groenendijk 2009) beschijft het archeologievriendelijke
bouwproject op de Koningshof in Gouda. Hierin is veel aandacht voor de mogelijkheden voor
archeologievriendelijk bouwen en de verstoring door heipalen. Het rapport biedt tevens een
overzicht van de kennis die over dit onderwerp inmiddels bekend is. Het tweede rapport is
van Huisman e.a. (2009) van de RCE, waarin de invloed van heipalen in twee terpen in
Noord-Nederland en de bescheiden verstoring die de heipalen op deze specifieke ondergrond
lijken te hebben, wordt beschreven. Over dit onderwerp is tevens een artikel verschenen in
het Tijdschrift van de RCE. Verder kan hier nog het overzichtswerkje van Isarin (2007)
genoemd worden.
Een ander nuttig werk is de folder Piling & Archaeology van English Heritage (Jones 2007),
die gratis kan worden gedownload van hun website, en een boek van M.J. Davis (2004) over
de invloed van constructie in het algemeen op archeologische resten. Experimenteel onderzoek naar de effecten van heipalen in Engeland is tevens gedaan door Jim Williams, die daar
ook enkele nuttige publicaties over heeft geschreven (Williams e.a. 2008a,b). Een ander
voorbeeld van een bouwproject op een archeologisch terrein is de ontwikkeling van Plantation
Place in de City of London, zoals beschreven door Richard Hughes e.a. (2004).
Uiteraard zit er veel kennis bij bouwers en aannemers. Praat met hen over de mogelijkheden
voor een archeologievriendelijke funderingsoplossing. Kan het aantal palen worden teruggebracht? Kan een archeologievriendelijk palenplan woren gemaakt? Of kan er wellicht een
ander soort heipaal worden gebruikt?
2.2.3 Funderen op staal
2.2.3.1 Wat wordt er onder verstaan?
In het Peistocene deel van Nederland, grotendeels bestaand uit zandgronden is het soms ook
mogelijk te funderen op staal (er wordt dus niet het metaal staal bedoeld!). Dit is een funderingswijze waarbij het bouwwerk, bijvoorbeeld via een verbrede voet, direct op de stabiele
ondergrond wordt gebouwd. Een fundering op staal kan ook bestaan uit sleuven die gevuld
zijn met beton. Hierop kan de constructie worden gebouwd, waarbij geldt hoe zwaarder de
constructie, hoe dieper de fundering.
2.2.3.2 Verstorende effecten
De fundering zelf is niet erg diep en kan alleen gebruikt worden
gebied. Maar de methode is daarom niet minder bedreigend
bodemarchief. In deze gebieden liggen immers de cultuurlagen en
direct aan het oppervlak, waardoor het verstorende effect toch
vergelijking: het verstorende effect van funderen op staal kan
vergravingen voor de aanleg voor riolering.
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in het Pleistocene zandvoor het archeologisch
vondsten zelf ook vrijwel
erg groot kan zijn. Ter
worden vergeleken met

2.2.3.3 Bouwkundige oplossingen
Voor terreinen van beperkte opvang kan het ophogen van het terrein voor fundering een
oplossing zijn. Door het terrein zo te verhogen dat de verstoring door de fundering op staal
boven het archeologisch peil blijft, blijft de verstoring beperkt. Bij ophoging van het terrein
moet echter wel rekening worden gehouden met horizontale zetting. Er dient dus op gelet te
worden dat de ophoging, indien mogelijk, gelijkmatig plaatsvindt over de gehele site.
Ook is het belangrijk te bekijken of de locatie van de ontgravingen voor de funderingen zo
gelegd kan worden dat ze zo min mogelijk schade aan de archeologische vindplaaats toebrengen.
Soms kan de fundering op staal vervangen worden door het statisch verdichten van de
bodem na ophoging, zodat deze sterk genoeg is om op te bouwen. Hierbij dients dus wel
gelet te worden op nadelige effecten door zetting.
Afhankelijk van de zwaarte van de te bouwen stuctuur kan er ook aan worden gedacht om,
na ophoging, niet te funderen op staal, maar op nieuwe, lichtgewichtmaterialen om de
zetting te verminderen, zoals piepschuim en schuimbeton. Piepschuim heeft een laag soortelijk gewicht, is isolerend en kan mechanische belastingen dragen, waardoor het geschikt is
als funderingsmateriaal onder (spoor)wegen.
Een alternatief voor lichter funderingsmateriaal is schuimbeton. Dit is een mengsel van
cement, water, schuimmiddel, lucht en speciaal toeslagmateriaal. De massa van schuimbeton
kan variёren tussen de 400 en 1600 kg/m3; ter vergelijking, normaal beton heeft een soortelijke massa van 2000-2600 kg/m3. Bijkomend voordeel is dat schuimbeton goedkoper is dan
traditioneel beton omdat er veel meer lucht in zit en er per kubieke eenheid dus minder
materiaal nodig is. Een goed voorbeeld van funderen op schuimbeton is te vinden in Leiderdorp. Hier is de autowasstraat H2O gefundeerd op schuimbeton om de kasteelresten onder de
locatie niet te beschadigen door de bouw van de carwash (Schuimbeton 21, 2003). Niettemin
zal er door ophoging, het gewicht van de fundering en het gewicht van de daarop gebouwde
structuur staat enige vorm van zetting plaats kunnen vinden.
2.2.3.4 Kennishiaten
Er zijn weinig praktijkvoorbeelden beschikbaar voor onderzoek naar de effecten van ondiep
funderen op (on)gelijkmatige horizontale zetting van de bodem of eventuele veranderingen in
de grondwaterstand. Hierdoor is het moeilijk in te schatten wat de mogelijk negatieve
gevolgen van ondiep funderen zijn. Niettemin lijkt de beperkte verstoring van het archeologisch bodemarchief door de afwezigheid van diepe vergravingen en diepe fundering-en een
groot pluspunt van ondiep funderen, hoewel de vindplaatsen ook relatief dicht aan het
oppervlak liggen. Veel archeologische vindplaatsen liggen in de zandgronden toch al boven
de grondwaterstand, zodat het effect van veranderende grondwaterstand beperkt zal blijven.
Verblauwing/vergrijzing van de gronden onder de fundering zou wel plaats kunnen vinden,
waardoor grondsporen en dus de context van de vindplaats vervagen.
Op dit moment vindt er veel onderzoek plaats naar lichtere, sterke materialen. Dit onderzoek
richt zich niet alleen op bouwmateriaal, maar ook op materialen die gebruikt worden in de
lucht- en ruimtevaart. In de toekomst zullen steeds nieuwe materialen op de markt komen.
Informeer bij de bouwer welke mogelijkheden er zijn en welke in uw situatie de beste toepassing is.
2.2.4 Veranderingen in de grondwaterstand
2.2.4.1 Wat kan er optreden?
Bebouwing van een terrein leidt vaak tot verlaging van de grondwaterstand op die plaats. De
eerste verlaging van het grondwater op het terrein vindt al plaats bij de start van de bouw.
Tijdelijke onttrekking, drainage en bemaling om de bouwput droog te houden zijn daarvan de
oorzaken. Soms wordt na de bouw de oude situatie weer hersteld, maar vaak blijft het
grondwaterpeil anders, veelal lager, door planmatige aanpassing van het waterniveau over
het gehele terrein.
Ook na de bouw kan de grondwaterstand zakken. Door een terrein te bebouwen bereikt
minder hemelwater de oppervlakte van het terrein. In plaats van dat het de bodem in trekt,
wordt het hemelwater nu afgevoerd via putten en de riolering bij gebouwen en het wegdek.
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Ook zorgt de bebouwing voor een verminderde verdamping door de (verwijderde) vegetatie
en kunnen opgeworpen zandlichamen de afvoerstromen van het hemelwater veranderen. Al
deze factoren samen kunnen het grondwaterniveau en daarmee de vochtbalans in de bodem
aanzienlijk veranderen.
Daar deze veranderingen vaak sterk lokaal zijn, zullen er grondwaterstromen kunnen optreden om een evenwicht te zoeken met de grondwaterstand in de wijdere omgeving. Grondwaterstromingen betekenen vaak de inbreng van mogelijk voor het erfgoed bedreigende stoffen, denk met name aan de voortdurende aanvoer van zuurstof.
Naast de stand en de stromingen van het grondwater is ook de kwaliteit van het grondwater
belangrijk. Aggressieve verontreinigingen in het oppervlaktewater door bouwwerkzaamheden, maar ook daarna, zoals het vuil van de stad dat niet allemaal de riolering bereikt en
(il)legale lozingen van industriёle activiteiten kunnen zeer schadelijk zijn voor het archeologisch materiaal.
2.2.4.2 Verstorende effecten
In het algemeen geldt dat een verandering in het grondwaterniveau en in de vochtbalans van
de bodem altijd negatief is voor het behoud van de archeologische vindplaats, omdat het
conserverend vermogen van de bodem sterk wordt verlaagd (Fig. 7).
Het belangrijkste verstorende effect van een verandering in de grondwaterstand is een verlaging van het grondwater (‘verdroging’). Archeologisch materiaal dat eerst onder het grondwater lag, gaat sterk degraderen zodra het boven het grondwaterniveau uit komt. Zodra de
waterverzadigde condities van onder het grondwaterniveau plaatsmaken voor zuurstofrijke
condities boven grondwaterniveau vindt oxidatie van het materiaal plaats. Zowel metalen
objecten als organisch materiaal (bot, hout, leer, plantenresten), ook in grondsporen zijn
zeer gevoelig voor oxidatie.

Figuur 7 Schematisch overzicht van de samenhang tussen de processen die het conserverend
vermogen van de bodem bepalen. Fluctuatie van de grondwaterspiegel, grondwaterstroming en percolatie van het neerslagoverschot spelen hierin een centrale rol (uit Berg van den & Hatzmann 2005).
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Samengevat betekent dit:
- Aantasting en vernietiging van organische resten door oxidatie (hout, textiel, leer,
botanisch materiaal, etc.).
- Aantasting van bot enerzijds door oplossing in zure bodems, anderzijds door microorganismen die het boteiwit aantasten.
- (Versterkte) corrosie van metalen artefacten.
- Optreden van bioturbatie (plantenwortels, bodemfauna) waardoor sporen, stratigrafie
en onderlinge relaties tussen vondsten worden verstoord.
- Aantasting in de bodem aanwezige organische stof, waardoor sommige grondsporen
minder zichtbaar worden.
2.2.4.3 Mogelijke oplossingen
Er zijn verschillende wijzen waarop een verlaging van de grondwaterstand door bebouwing
van een terrein verminderd kan worden.
De eerste is dat het grondwaterniveau kunstmatig wordt verhoogd in het betreffende gebied
door het Hoogreemraadschap of het Waterschap. Dit kan wel betekenen dat er gebiedsvreemd water wordt aangevoerd van een andere kwaliteit en dat bovendien tot grondwaterstromingen leidt met de nadelige gevolgen van dien.
Verder zijn er waterdoorlatende middelen voorhanden, zoals extra waterdoorlatende bakstenen. Om bijvoorbeeld parkeerplaatsen met deze soort bakstenen te plaveien, sijpelt een
deel van de regen door de bakstenen en bereikt alsnog de bodem om zo de verlaging van het
grondwaterniveau te bepereken. Een belangrijk middel om te bezien of eventueel genomen
ingrepen ook werken is het monitoren van de site.
2.2.4.4 Monitoring
Zoals bekend speelt het gedrag van het grondwater, zoals hoogte variaties, stromingen,
zuurstofgehalte, hoeveelheid opgeloste stoffen, et cetera, een zeer belangrijke rol speelt in
het behoud van een archeologische vindplaats. Het zou dan ook als een randvoorwaarde
beschouwd moeten worden dat in alle gevallen waar er een ingreep in de bodem plaats vindt,
niet alleen op de vindplaats zelf, maar ook in de omgeving daarvan de grondwaterstand te
monitoren. Grondwaterstanden zijn afhankelijk van vele factoren en wisselen sterk gedurende de seizoenen. Ze worden niet alleen beinvloed door de activiteiten op de site zelf, maar
ook door (bouw)activiteiten in de omgeving.
Daarnaast is de grondwaterstand niet alleen belangrijk voor de archeologie, maar is deze ook
essentieel voor een economisch vruchtbaar gebruik van agrarische grond. Hierdoor kan de
grondwaterstand kunstmatig voor de regio worden aangepast, waarbij de gevolgen voor het
archeologisch bodemarchief niet direct worden onderkend.
Nu wordt er in Nederland al eindeloos veel gemeten aan het grondwater door middel van
duizenden peilbuizen die over al in het land stand. Helaas zijn deze niet te gebruiken voor de
monitoring van archeologische vindplaatsen (Van den Berg e.a., 2006); er zal dus steeds een
eigen (klein) meetnet opgezet moeten worden.
Monitoring van het grondwaterniveau begint met een nulmeting, die idealiter een jaar duurt
in verband met de seizoenswisselingen. Vervolgens kan gedurende de bouwwerkzaamheden
en daarna op regelmatige basis de stand worden gemeten. Meer informatie over monitoring
staat in de leidraad Standaard Archeologische Monitoring (SAM), die is te downloaden van de
website van de SIKB (www.sikb.nl).
Op verschillende plaatsen wordt op dit moment het gedrag van de grondwaterstand onder
verschillende omstandigheden en met aandacht voor de mogelijke effecten op archeologische
vindplaatsen gemeten. Omdat dit langdurige onderzoeken zijn, duurt het lang voordat
definitieve resultaten bekend worden die bovendien een voorspellende waarde kunnen
hebben voor nieuwe situaties. Binnen het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie lopen twee
promotie-onderzoeken. Het eerst betreft het monitoren van de UNESCO site Bryggen in
Bergen en de oude binnenstad van Oslo in Noorwegen. Met 3D-modeling wordt getracht de
veranderingen die daar plaatsvinden in beeld te brengen. Het tweede betreft de relatie van
watermanagement tot het duurzaam behoud van archeologisch erfgoed in Nederland.
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2.2.5 Verblauwing/vergrijzing
2.2.5.1 Wat is het?
Bij het verwijderen van tijdelijke structuren, als bouwketen en portacabins, heeft de bodem
soms een blauwige, soms grijzige tot grijsbruine kleur gekregen, waardoor grondsporen die
zich daarvoor goed tegen het omringend sediment afsteken, nu moeilijk zichtbaar zijn. Maar
ook kan het ontstaan onder de eerder genoemde funderingen op staal. Deze verblauwing van
de bodem wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de reductie van het ijzer in de bodem. In
aanwezigheid van zuurstof zorgt het ijzer (dat in de bodem aanwezig is in de vorm van
ijzeroxiden en ijzerhydroxiden) voor een rood-bruine kleur. Als er lange tijd geen zuurstof in
de bodem aanwezig is, wordt het ijzer gereduceerd en krijgt de bodem een grijs-blauwe
kleur.
2.2.5.2 Verstorende effecten
Daar grondsporen door een hoger organische stof zich door verschillende grijstinten aftekenen ten opzichte van de omgeving, worden door verblauwing/vergrijzing van de grond de
grondsporen slechter zichtbaar of zijn helemaal niet meer zichtbaar. Dit kan als een ernstige
vorm van degradatie van de vindplaats beschouwd worden, daar hierdoor de inwendige
structuur van de vindplaats en de context verloren gaat. Bovendien maakt het bijvoorbeeld
organische resten minder zichtbaar.
2.2.5.3 Mogelijke oplossingen en kennishiaten
Op dit moment zijn er nog geen duidelijke oplossingen voor het probleem, omdat nog niet
geheel duidelijk is hoe het precies ontstaat; zie ook Huisman e.a. 2010.
Bij de RCE loopt een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van verblauwing. Praktijkvoorbeelden zijn hierbij zeer welkom. Er zijn nog weinig publicaties over verblauwing bekend.
Onderzoek naar de oorzaken en effecten van verblauwing wordt op dit moment verricht door
de afdeling Instandhouding bij de RCE. Heeft u eventuele voorbeelden van verblauwing? Geef
deze dan door via de website http://www.cultureelerfgoed.nl/bouwen-en-archeologie.
2.2.6 Achterliggende risicofactoren
Hiervoor is met name ingegaan op een viertal overkoepelende risicofactoren, zoals ontgraven, heien, veranderingen in de grondwaterstand en verblauwing. Maar waarom zijn dit
eigenlijk risicofactoren? Voor ontgraving en vergraving is dit duidelijk. Maar voor de andere is
dit niet altijd even vanzelfsprekend. Vaak worden verstoringen indirect bepaald door achterliggende fysische, chemische en biologische processen.
Om deze processen beter te kunnen begrijpen is er meer inzicht nodig in de materiaalkenmerken en eigenschappen van artefact en grondspoor. Ook is er meer kennis nodig van de
bodem waarin ze voorkomen. De wisselwerking tussen die twee bepaalt uiteindelijk of er
degradatie optreedt of niet. Zo zal iemand die zich met onderzoek in het fysiek behoud van
het erfgoed bezig houdt een archeologische vindplaats definiëren in de trant van: Een goed
behouden archeologische vindplaats bestaat uit artefacten en grondsporen die in fysischchemisch en biologisch evenwicht zijn met de bodem waarin ze voorkomen.
Het bijzondere is nu dat dit evenwicht niet stabiel is. Elke verandering in de bodem zal het
evenwicht verstoren die leiden tot degradatie. Kennelijk heeft een bodem een bepaald
conserverend vermogen, want anders hadden we immers helemaal niets meer gehad. Dit
vermogen wordt bepaald door een groot aantal variabelen; zie Figuur 7 in paragraaf 2.2.4.
Maar om te kunnen begrijpen waarom variabelen als zuurgraad, zuurstofspanning, hoeveelheid opgeloste stoffen in het grondwater, et cetera, zo belangrijk zijn is kennis van de
materialen nodig waaruit artefacten en grondsporen bestaan. Hier is al veel onderzoek naar
gedaan; voor een overzicht wordt verwezen naar Huisman (2009). Deskundigen op dit gebied
vinden elkaar op het congres Preservation of Archaeological Remains in Situ (PARIS); zie
Kars & Van Heeringen 2008. Het vierde PARIS congres wordt in mei 2011 in Kopenhagen
gehouden.
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Om deze achterliggende factoren meer in beeld te brengen, wordt als voorbeeld de degradatie van bot besproken. Bot is een samengesteld materiaal, dat voor ongeveer 70% uit een
minerale fractie (hydroxyapatiet, een calciumfosfaat) en voor ongeveer 30% uit eiwitten, met
name collageen, bestaat.
Stel nu dat de grondwaterstand verandert in bijvoorbeeld een kleipakket. Zo goed als zeker
zal zuurstof toetreden: de minerale botfractie kan daar redelijk goed tegen, maar de microbiële activiteit in de bodem zal toenemen, waardoor het collageen wordt aangetast. Zo kan
op het oog het bot er nog goed geconserveerd uitzien, terwijl het niet meer geschikt is voor
DNA-onderzoek. Door het verdwijnen van het collageen wordt het poreus, humuszuren
kunnen indringen, waardoor het nog maar de vraag is of het bot nog C14 te dateren is. Bij
verdroging treedt ook vaak verzuring op, zeker wanneer de omgeving zandig is, wat betekent
dat het poreuze bot langzaam oplost en er in het meest gunstige geval iets van een silhouet
over blijft. In een extreem zuur milieu, zoals veen, is er nauwelijk microbiёle activiteit; de
minerale fractie lost op, en de collageencomponent blijft over (gelly bone).
Dergelijke situaties kunnen ook beschreven worden voor andere materialen, organisch of
anorgisch (metalen!) van oorsprong.
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3

Het vragenlijstonderzoek

3.1

Inleiding

Een belangrijk deel van dit project was het vragenlijsonderzoek, waarin kennis en ervaring
van de Nederlandse archeologen is gepeild en getoetst is in hoeverre er behoefte is aan
richtlijnen met betrekking tot wat mag/kan of niet mag/kan in de relatie tussen bouwen en
archeologie. Het verzoek om de vragenlijst in te vullen is intern verspreid binnen het CGA en
per mail verzonden via Archweb-L, en aan enkele grote, relevante archeologische dienstverleners als ADC en Archeologic – met het verzoek deze mail intern verder te verspreiden.
Verder is door alle partijen zo veel mogelijk aandacht aan het onderzoek besteed, bijvoorbeeld door een presentatie op het jaarlijkse nationale congres voor archeologen, de Reuvensdagen.
In totaal zijn 164 respondenten begonnen met het invullen van de enquete en hebben deze
(groten)deels tot geheel (100 respondenten) ingevuld. Dat is ongeveer 15% van de totale
populatie aan archeologen in ons land. Wanneer men bedenkt dat maar een beperkt aantal
hiervan met de beschreven problematiek in aanraking komt, mag het vragenlijstonderzoek
wat betreft response als geslaagd beschouwd worden.
Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten. Voor een volledig overzicht van de
vragenlijst en de antwoorden wordt verwezen naar Appendix 1.

3.2

Persoonsgegevens

De enquete richt zich in deel I op de persoonlijk situatie van de respondenten, zoals leeftijd,
werksituatie en ervaring.
Leeftijd De gemiddelde respondent is ongeveer 42 jaar oud en heeft bijna 14 jaar ervaring in
de archeologie.
Functie De helft van de respondenten geeft aan binnen de overheid werkzaam te zijn,
meestal bij een gemeente. Eenderde van de respondenten is werkzaam in de commerciële
archeologie, de overige zijn werkzaam aan een universiteit, binnen de Belgische overheid of
zijn amateurarcheoloog. De respondenten zijn eerlijk verdeeld over de drie functies veldarcheoloog/uitvoerend archeoloog, beleidsarcheoloog en archeologisch adviseur. Een op de
tien van de respondenten geeft aan als prospector werkzaam te zijn.
Landschap De werkzaamheden van de respondenten zijn redelijk goed verdeeld over de
landschappen. Ruim tweederde werkt in het Holoceen, maar meer dan helft werkt tevens in
het Pleistocene landschap en/of het rivierengebied. Bijna alle respondenten werken in het
buitengebied, tweederde is ook werkzaam in een oude stadskern dan wel verstedelijkt gebied
(deze werden vaak samen aangekruist).
Archeologische periode Meer dan de helft van de respondenten werkt in alle perioden. Van
de overige repondenten werken de meeste mensen in de perioden vanaf de IJzertijd.

3.3

Verstoring en fysiek behoud

Representativiteit van de antwoorden Ruim tweederde van de respondenten (71%) geeft bij
vraag 1 aan een beetje ervaring te hebben met behoud in situ door middel van planaanpassing of archeologievriendelijk bouwen. Veertien procent geeft zelfs aan daar veel
ervaring mee te hebben.
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In totaal heeft 85% ervaring met behoud in situ, tegenover 15% niet. Hieruit blijkt dat de
antwoorden van de respondenten veelal daadwerkelijk gebaseerd zijn op de aanwezige
kennis, gevoelens en ervaring uit het veld en gebruikt kunnen worden als representatief
beeld hiervoor.
Kennis van en ervaring met verschillende aspecten van fysiek behoud De respondenten
hebben de minste kennis van verblauwing (67%) en monitoring (55%). Ook zijn ze niet goed
op de hoogte van beheer van de grondwaterstand (43%) en zetting (43%). Daarentegen
heeft bijna driekwart van de respondenten kennis en ervaring met vergraving. Ook hebben
ze veel kennis (73%) en ervaring (65%) met heien. Tot slot geven nog veel respondenten
aan dat ze kennis (72%) en ervaring (63%) hebben van archeologievriendelijk bouwen. Bij
verschillende verstorende factoren (onder andere zetting, heien, advisering en archeologievriendelijk bouwen) is een patroon herkenbaar dat er meer kennis dan ervaring is op dit
gebied.
Hoe verstorend vind u de volgende zaken? De verschillende verstorende acties kunnen
grofweg in twee categorien worden verdeeld: zeer schadelijk en minder schadelijk. Verlaging
van de grondwaterstand onder het archeologisch niveau wordt door de respondenten als het
meest schadelijk gezien. Maar liefst 86% van de mensen vindt het redelijk tot zeer verstorend en het aantal mensen dat het niet weet, is erg laag (12%). Ook zeer schadelijk worden
een ondiepe, brede verstoring (73%) en ongelijkmatige horizontale zetting (72%) genoemd.
Ook verblauwing wordt als zeer schadelijk gezien door de helft van de respondenten die
weten wat het is.
Als minder schadelijk worden allereerst een gelijkmatige horizontale zetting genoemd, de
helft van de respondenten vindt dit weinig tot zeer weinig verstorend. Ook heien (zowel met
geschroefde palen als met geslagen palen) en een diepe, smalle verstoring worden niet als
zeer verstorend gezien. Heien met geschroefde palen wordt als iets minder verstorend gezien
dan heien met geslagen palen (44% verstorend om 55%).
Als we dit koppelen aan de kennis en ervaring uit vraag 2 en 3, zien we dat de verstorende
aspecten waar over het algemeen het minst over bekend is (beheer grondwaterstand,
verblauwing en zetting) als zeer verstorend worden aangemerkt. Onbekend maakt onbemind?
Verstoring in de praktijk Ruim tweederde (71%) van de respondenten vindt in vraag 5 een
bepaalde mate van verstoring acceptabel, terwijl 85% een bepaalde verstoring heeft moeten
toestaan (vraag 6).

3.4

Advies en richtlijnen

Advisering en behoefte aan kennis en richtlijnen Driekwart van de respondenten is weleens
benaderd om advies te geven (vraag 7a). Hiervan kon slechts 10% de vrager volledig informeren. Driekwart van de respondenten kon wel een advies uitbrengen, maar kon de vrager
niet volledig informeren (77%), en 13% kon helemaal geen advies uitbrengen. Vier op de vijf
respondenten (82%) geeft aan behoefte te hebben aan meer kennis voor het geven van
advies of het formuleren van beleid. Maar liefst 84% geeft tenslotte aan dat richtlijnen hier
ook bij zouden kunnen helpen.
Acceptabele verstoring Richtlijnen waarin een mate van verstpring wordt geggeven is maar
voor ruim de helft van de respondenten in het werk handig (61%). Het meerendeel van de
respondenten (38%) geeft als acceptabele verstoring 1 – 5%, een range van waarden die in
de praktijk ook vaak te zien is. Een op de vijf respondenten (19%) gaat voor de categorie
lager (0,25 – 1%), terwijl 17% van de respondenten 5–10% acceptabel vindt. Zo’n 15% van
de respondenten vindt geen enkele verstoring acceptabel.
Als bufferzone kiest bijna de helft van de respondenten (47%) voor minimaal 50 cm, terwijl
een derde een voorkeur heeft voor minimaal 20 cm.
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Richtlijnen inhoudelijk Vrijwel alle opties voor wat er in de richtlijnen moet komen zijn veel
gekozen (vraag 10). Een ruime meerderheid kiest er voor om aandachtspunten voor
archeologievriendelijk bouwen in de richtlijnen te zetten (79%). Acceptabele marges voor het
beheer van de grondwaterstand (70%) en de maximale verstoring van het oppervlak (66%)
volgen. Dit weerspiegelt de grote mate van verstoring die aan verlaging van het grondwater
onder archeologisch niveau wordt toegekend. Voorbeelden van archeologievriendelijk bouwen
worden door 64% van de respondenten gewenst; marges voor maximale zetting door iets
meer als de helft (57%).
Het valt op dat informatie rondom archeologievriendelijk bouwen het meest gewenst wordt in
de richtlijnen, meer dan marges voor maximale verstoring. Dit sluit aan bij de antwoorden op
twee eerdere vragen. Ten eerste dat mensen wel richtlijnen willen, maar niet iedereen wil
daarin marges. En, ten tweede, de noodzaak voor meer kennis over archeologievriendelijk
bouwen.
In de vrije ruimte geven mensen vooral aan dat marges niet handig zijn, omdat iedere site
anders is.
Verankering richtlijnen Meer dan de helft van de respondenten wil de richtlijnen in landelijk
beleid verankeren (57%). Gemeentelijk beleid en als leidraad vanuit de KNA zijn ook populair
(resp. 44% en 38%). Verankering in provinciaal beleid, in de KNA of vrijblijvend lijken de
respondenten niet handig.
Vervolgtraject onderzoek Iets meer als de helft van de ondervraagden wil meewerken aan
een diepte-interview. Vier op de vijf respondenten zijn geïntereseerd om het symposium bij
te wonen en maar liefst 89% wil hierover op de hoogte worden gehouden.
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4

4.1

Interviews

Inleiding

Aanvullend op het literatuuronderzoek en het vragenlijstonderzoek is bij enkele stakeholders
binnen de archeologische wereld een diepte-interview afgenomen om de problematiek
uitgebreider te bespreken. De interviews waren vooral bedoeld om meer inzicht te krijgen in
de daadwerkelijke problematiek met betrekking tot het in situ behoud, die afhankelijk van de
locatie en het beleid van de organisatie, steeds verschillend is. De vraagstelling werd
toegespitst op de ervaringen met archeologievriendelijk bouwen en op de ervaringen met
monitoring. In de interviews is ook gevraagd naar mogelijke oplossingen en hoe deze in het
beleid moeten worden verankerd. Tot slot is de deelnemers aan het interview steeds hun
mening gevraagd over het te organiseren symposium en welke onderwerpen zijj graag aan
bod wilden laten komen.
Er zijn in totaal 13 mensen geïnterviewd; voor een overzicht van de geïnterviewden wordt
verwezen naar Appendix 2. De resultaten van de interviews worden, omwege van de anonimiteit van de respondenten, niet per persoon maar op thematische wijze behandeld om op
deze wijze de verschillende meningen weer te geven. Omdat de organisatie van het symposium reeds succesvol is afgerond, worden de resultaten van de vragen over dat onderwerp
hier niet meegenomen, omdat de opmerkingen reeds in de organisatie van het symposium
zijn meegenomen.

4.2

In situ behoud

Hoewel in situ behoud vanuit de wet op de Monumentenzorg als doelstelling wordt gezien,
vindt het in de praktijk slechts mondjesmaat plaats. Volgens alle geïnterviewden is dit primair
te wijten aan een gebrek aan kennis. Zowel kennis van de verstorende factoren en de daardoor in gang gezette degradatieprocessen, als kennis van de mogelijkheden en best practices
voor in situ behoud ontbreken. Weinigen hebben de benodigde middelen (geld en tijd) om
het ‘wiel’ uit te vinden en kiezen vervolgens voor de gangbare methoden die veelal tot
opgraven leiden.
Omdat in situ behoud weinig plaats vindt, zijn er ook weinig voorbeelden om mensen te
ondersteunen in hun plannen voor in situ behoud. Praktijkgerichte kennisoverdracht en
communicatie van praktijkvoorbeelden en case studies zouden deze situatie kunnen verbeteren en meer in situ behoud mogelijk maken.

4.3

Monitoring

In de incidentele gevallen waarin wordt gekozen voor in situ behoud blijft monitoring vaak
achterwege. Ten eerste wordt de nulmeting vaak vergeten, omdat hier eigenlijk een jaar
vantevoren mee moet worden begonnen en die tijd is vaak niet beschikbaar. Ook is niet altijd
duidelijk waar monitoring aan moet voldoen en welke factoren gemonitored moeten worden
en wie/hoe dat dan moet gebeuren. Tot slot is het in huidige archeologische monumentenzorgbeleid niet duidelijk wie voor de kosten van de monitoring verantwoordelijk is en hoe dit
moet worden geregeld wanneer voor in situ behoud wordt gekozen. Hoe lang moet hiervoor
worden betaald en door wie?
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Vooralsnog moet men zich er in het werkveld van bewust zijn dat in situ behoud een actieve
keuze is: in situ behoud betekent niet dat de site met die keuze als vanzelfsprekend
behouden blijft, maar dat deze beheert moet worden en op eventuele veranderende omstandigheden in de omgevingscondities gecontroleerd moet worden.

4.4

Archeologievriendelijk bouwen

Geïnterviewden geven aan dat het door een gebrek aan kennis van de verstorende effecten
moeilijk is om beleid te schrijven en dat te verantwoorden en onderbouwen. Dit is de belangrijkste reden waarom in situ behoud en archeologievriendelijk bouwen weinig plaats vindt.
Voorts is het onduidelijk wat precies de mogelijkheden en de kosten zijn (in vergelijking met
de gebruikelijke methoden). Daarnaast wordt in situ behoud en eventueel archeologievriendelijk bouwen ook niet als een noodzaak gezien. Hoewel het volgens de wet de eerste
optie moet zijn, vindt men een archeologisch vooronderzoek en een eventuele opgraving
wettelijk gezien ook prima. Hierdoor is er weinig stimulans om de gebaande paden te verlaten.

4.5

Richtlijnen

4.5.1 Inhoud
De meeste mensen zijn het er over heen dat niet koste wat het kost alles moet worden
behouden, maar waar de grens ligt wat wel en niet behouden moet worden, verschilt per
persoon en het bijbehorende werkterrein. Wel is iedereen het er over eens dat richtlijnen
maatwerk zijn en dat een maximale verstoring in percentages dan niet altijd mogelijk is. Er is
vooral behoefte aan kennis om een eigen afweging te kunnen maken. Voor een mogelijke
waardering van de archeologische resten voor het vaststellen van een maximale verstoring
wordt verwezen naar waarderingsmatrix zoals deze nu in de KNA staat, voortvloeiend uit de
Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NoaA).
4.5.2 Wie moet de richtlijnen ontwikkelen?
De meeste geïnterviewden geven aan dat de RCE/OCW een voortrekkersrol moet spelen bij
de ontwikkeling van richtlijnen. Men beseft dat de RCE/OCW alleen jurisdictie heeft over de
beschermde monumenten, maar het wordt door de meesten gezien als de meest neutrale
partij, die tevens de benodigde middelen (geld, ervaring, juridische kennis, netwerk) heeft
om zo’n traject te trekken.
4.5.3 Implementatie & verankering in beleid
Als verankering in beleid geven de meeste deelnemers aan dat de richtlijnen als leidraad
vanuit de KNA of als deel van de AMZ moeten worden verankerd. De voorkeur gaat in ieder
geval uit naar beleid op landelijk niveau. Hiernaast zou er ook een een ‘KNA voor monitoring’
moeten komen, een soort van procesbeschrijving met de stappen die moeten worden genomen voor in situ behoud en monitoring. Hierin zou ook de financiёle afhandeling van de
monitoringsprogramma’s moeten worden vastgelegd. Sommigen echter zien helemaal geen
brood in een statische productie als richtlijnen of een leidraad vanuit de KNA en vinden de
vrijheid om maatwerk te kunnen leveren het belangrijkste.

4.6

Conclusie

Opvallend was dat tijdens de interviews en discussies de verschillende aspecten van richtlijnen voor archeologievriendelijk bouwen voortdurend door elkaar liepen en een eenduidige
mening en discussie lastig maakten.
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Zowel de inhoud van de richtlijnen, de wijze waarop de maximale verstoring wordt gedefinieerd, de jurische geldigheid van de richtlijnen, de gewenste initiatiefnemer en de gewenste
implementatiewijze werden allemaal gelinkt en vormden na verloop van tijd een kluwen die
maar lastig ontward kon worden.
Het vermoeden is dat dit in de praktijk ook vaak gebeurt en dat mensen in discussies min of
meer langs elkaar heen praten. Nog los van de verschillende meningen over voorgenoemde
aspecten, zorgt de verschillende, door elkaar benoemde discussiepunten voor een troebele
discussie. Dit is een belangrijke valkuil bij de verdere ontwikkeling van mogelijke richtlijnen.
Zorg dat de discussie zuiver blijft en niet afdwaalt of zich op verschillende niveaus afspeelt.
Richtlijnen voor maatwerk
Het algemene beeld tijdens de interviews was voornamelijk dat iedere deelnemer een andere
mening had over wat archeologievriendelijk bouwen is en de maximale verstoring die hiermee samenhangt. Tevens waren de meningen verdeeld over hoe die maximale verstoring
precies moest worden gedefinieerd en op welke wijze mogelijke richtlijnen in beleid moeten
worden verankerd.
De methoden voor archeologievriendelijk bouwen en de maximale verstoring zijn maatwerk
en variёren sterk per locatie (grondsoort en aanwezige archeologie). Hierdoor is het onmogelijk een eenduidige mening te krijgen, en zal het opstellen van richtlijnen hiervoor tevens een
zware dobber zijn. Een van de oplossingen hiervoor kan zijn om de richtlijnen eerst zeer
algemeen te houden en meer te investeren in onderzoek en kennisoverdracht, zodat er meer
goede case studies komen die als voorbeeld gebruikt kunnen worden. Hierbij is dan een
strakke definitie van maximale verstoring per locatie en situatie wellicht niet nodig en door
nieuwe kennis kunnen de verantwoordelijken zelf een goede afweging en inschatting bij de
goedkeuring van een bouwplan, zoals dat nu bij bureau-onderzoeken en IVO’s ook gebeurt.
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5
Congres archeologievriendelijk bouwen: ‘Richtlijnen
voor maatwerk’ 10 juni 2010, Sint Janskerk in Gouda

5.1

Inleiding

Het Verdrag van Malta heeft de archeologie om met een modernisme te spreken ‘op de kaart
gezet’. Bij de uitvoering van het beleid spelen de gemeenten een belangrijke rol. Bouwen
zonder verstoring van het bodemarchief is vrijwel onmogelijk. De vraag is wat acceptabel is
en wat niet. Door de enorme druk op de schaarse ruimte en de hoge kosten van archeologisch bodemonderzoek wordt behoud in situ door velen als panacee gezien. Maar de gepropageerde aanpak van archeologievriendelijk bouwen roept ook allerlei nieuwe vragen op,
over zetting, heien, degradatie, extra kosten, enzovoorts. Mogelijk kunnen algemene richtlijnen helpen. Als aanzet heeft het Convent van Gemeentelijke Archeologen (AGC) in
samenwerking met de Vrije Universiteit te Amsterdam de kennis van en ervaring met archeologievriendelijk bouwen en de klemmen en voetangels ervan in kaart gebracht.
Dit verslag van het slotcongres is opgedeeld in een algemeen deel met meningen en visies op
het thema. Het tweede deel geeft een aantal voorbeelden en kaders waarbinnen archeologievriendelijk bouwen is en wordt toegepast.

Figuur 8 De Goudse wethouder Daphne Bergman nam in haar welkomstwoord vast een voorschotje op
de richtlijn. De aanpak bij het bouwproject De Koningshof in de historische binnenstad van Gouda is
volgens haar een geslaagd voorbeeld van archeologievriendelijk bouwen dat zeker navolging verdient.
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5.2

Archeologievriendelijk bouwen: meningen en visies

5.2.1 Het vragenlijstonderzoek
Onderzoekster Sabrine Caspers van de VU presenteerde op het Congres archeologievriendelijk bouwen ‘Richtlijnen voor maatwerk’ in de Sint Jan in Gouda de resultaten van het vragenlijstonderzoek (zie Hoofdstuk 4). Aan het onderzoek namen 164 respondenten (50% overheid, 35% commercieel en 15% overig) deel. Daarvan heeft 85% redelijk wat kennis over en
ervaring met archeologievriendelijk bouwen, het meest met vergraven en heien, het minst
over/met het beheer van de grondwaterstand, zetting, verblauwing en monitoring.
Opmerkelijk is dat de archeologen de fysieke aspecten waar zij de minste kennis over hebben
als het meest verstorend aanmerken: verlaging van de grondwaterstand, ondiepe brede
verstoring, ongelijkmatige horizontale zetting en verblauwing. Heien en diepe smalle verstoringen worden als minder verstorend beschouwd.
Dat oordeel kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Of de archeologen hebben een
afkeer van zaken die zij niet goed overzien, of hun kennis over de meest verstorende
aspecten schiet tekort. Feit is dat het overgrote deel van de respondenten (82%) behoefte
zegt te hebben aan meer kennis voor het geven van advies en het formuleren van beleid.
Ook richtlijnen kunnen hierbij helpen, menen zij.
Overigens kunnen (ook) archeologen leven met een bepaalde mate van verstoring, getuige
het onderzoek. De acceptabele mate van verstoring uitgedrukt in een percentage, vinden de
meesten echter geen handige richtlijn. De richtlijnen kunnen beter aandachtspunten voor en
voorbeelden van archeologievriendelijk bouwen bevatten en marges voor het beheer van de
grondwaterstand en de maximaal toelaatbare zetting.
De meeste respondenten pleiten voor verankering van de richtlijnen in het landelijk en gemeentelijk beleid. In vrijblijvende leidraden zien zij weinig. Maar maatwerk blijft noodzakelijk
in hun optiek.
De vraag is hoe je richtlijnen kunt opstellen die enerzijds voldoende grenzen stellen en
anderzijds voldoende ruimte bieden voor maatwerk. Om tot succes te leiden adviseerde
onderzoekster Sabrine Caspers de discussie over de mogelijke richtlijnen met open vizier en
goed gestructureerd te voeren. Maatwerk begint volgens haar met het vergroten van de
kennis om beslissingen goed te kunnen onderbouwen en te zorgen voor draagvlak. Meer
kennis creëert tevens ruimte voor meer eigen verantwoordelijkheid en ruimere algemene
toetsingskaders.
Vragen/opmerkingen:
Ik mis bij aandachtspunten voor richtlijnen hoe er moet worden gehandeld als het mis gaat.
Antwoord: monitoring goed regelen.
Opmerking: Gebruik maken van kennis, techniek en methodiek van geotechniek?
5.2.2 Technisch kader
Het technisch kader voor de acceptatie van het overbouwen van archeologische vindplaatsen
vertoont nog veel lacunes, zo legde Hans Huisman van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) uit. Overbouwen heeft zowel fysieke als niet-fysieke effecten. De fysieke
effecten zijn verstoring door vergraven of heien, zetting en veranderingen in het bodemmilieu. Bij niet fysieke effecten gaat het om aantasting van de zichtbaarheid, onbereikbaarheid en versnippering.
Dat vergraving leidt tot vernietiging van het bodemarchief spreekt voor zich. In dat licht
gezien is overbouwen dus altijd beter. Bij heien beperkt de schade zich tot het volume van de
paal plus de verstoring van de bodem eromheen. Over dat laatste is weinig meer bekend dan
dat de ene bodemlaag sterker vervormt dan de andere. De bestaande expertise en modellen
zijn toegesneden op de geotechniek, niet de archeologie.
Daarnaast zorgen bouwwerkzaamheden vaak voor verandering in het bodemmilieu.
Verdroging kan leiden tot versnelde aantasting van organische resten. Het afdekken van de
bodem kan ook zogenoemde verblauwing tot gevolg hebben, waardoor sporen vervagen of
onzichtbaar worden. Het verschijnsel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de hogere grondwaterstand in combinatie met de geringe verdamping onder de bebouwing.
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Ook de vermelde niet fysieke effecten pleiten in de visie van de RCE voor terughoudendheid
ten aanzien van overbouwing van archeologische vindplaatsen.
Het tast in veel gevallen de belevingswaarde aan, maakt grootschalig vlakdekkend onderzoek
en noodopgraving bij gebleken aantasting onmogelijk.
Vragen/opmerkingen:
- is er een meldpunt voor archeologievriendelijk bouwen?
Hans: Nee, nog niet. De Projectenbank cultuurhistorie van de RCE biedt er wel ruimte voor.
5.2.3 Toetsingskader
Rene Isarin van Crevasse Advies brak een lans voor duidelijke richtlijnen voor in situ behoud.
Het ontbreekt volgens hem aan een toetsingskader waarmee de initiatiefnemer zelf een
afweging kan maken. De keuze voor in situ leidt zijns inziens tot een dubbelbestemming van
het plangebied, een bouwplan én een behoudplan.
Het begint met acceptatie van in situ als maatregel, meent hij. Bij gebrek aan een toetsingskader heeft de praktijk een sterke voorkeur voor ex situ. Experimenten, zoals in Gouda, kunnen daar verandering in brengen, naast scholing en opleiding in samenwerking met andere
disciplines zoals geotechniek, civiele techniek en bouwkunde. Daarnaast is onderzoek nodig
naar degeneratie van het bodemarchief als gevolg van in situ behoud. Te beginnen met het
verzamelen van kengetallen en ervaringen.
Deze kunnen worden samengebracht en beheerd door een centraal kenniscentrum. Voor de
financiering van het centrum hoeft de overheid zijns inziens niet alleen op te draaien, er kan
ook worden aangeklopt bij private initiatiefnemers. Ook zij hebben immers belang bij
duidelijke kaders. Leg eisen en richtlijnen voor in situ behoud vast in het gemeentelijk beleid.
Volgens Isarin zijn er meer archeologiesparende maatregelen mogelijk dan wordt aangenomen. Te denken valt aan waterdoorlatende bestrating, lichte zettingsarme funderingsstechnieken en paalmatrassen.
Toevoeging: Tenslotte zou archeologie een prominentere plaats moeten krijgen in het
onderwijs om de bewustwording en beleving van ons erfgoed te vergroten.
5.2.4 Publieksvoorlichting
Tim de Ridder, stadsarcheoloog in Vlaardingen, benadrukte het belang van goede publieksvoorlichting als voorwaarde voor het noodzakelijke draagvlak. Archeologie en publiek gaan
hand in hand. De Ridder constateerde dat dankzij Malta de beroepsgroep in nog geen twintig
jaar tijd is verviervoudigd. Dat is te danken aan de enthousiaste verhalen van gedreven
onderzoekers, meent hij. Niet voor niets is de bewustmaking van het publiek expliciet in het
Verdrag opgenomen. In de Nederlandse “Archeologiewet” daarentegen staat er merkwaardig
genoeg niets over. Door het ontbreken van de verhalen dreigt het draagvlak op termijn te
worden uitgehold. Het publiek wil iets terugzien van de hoge kosten die omgaan in het
archeologisch onderzoek.
In de optiek van De Ridder spitst archeologievriendelijk bouwen zich alleen toe op het
verstoringsproces waarbij een verstoorder is aan te wijzen, de vraag is hoe we omgaan
met andere processen die het bodemarchief aantasten, zoals heien. De fysieke verstoring
valt volgens De Ridder wel mee, maar onduidelijk is wat er verder in de bodem gebeurt. Te
denken valt aan het veranderen van grondwaterstromen en bacterie- en schimmelvorming
door het inbrengen van zuurstof. Dat dergelijke verstoringen niet denkbeeldig zijn, bewijst
onder andere het fenomeen paalrot waar sommige steden in West-Nederland mee te kampen
hebben, waarbij palen die onder de grondwaterspiegel stonden nu ook door schimmels
worden aangetast. Het graven van sleuven en grondboringen als onderdeel van het archeologisch vooronderzoek kan overigens soortgelijke effecten hebben.
Toch kan overbouwen onder voorwaarden een goede methode zijn om het bodemarchief te
bewaren. Zeker in binnensteden met een dik bodemarchief is traditioneel archeologisch
onderzoek bijzonder kostbaar. Zoals in Vlaardingen. De Vrije Universiteit heeft in opdracht
van de gemeente het stadshart in kaart gebracht om richtlijnen te kunnen opstellen voor
archeologievriendelijk bouwen. Als eerste stap zijn meetpunten geboord, als nulmeting en om
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inzicht te krijgen in wat er over langere tijd in de bodem gebeurt. Momenteel wordt vervolgonderzoek gedaan ter voorbereiding van gemeentelijke richtlijnen.
Daarnaast blijft het belangrijk om de kennis over wat je bewaart te vergroten. Want zonder
archeologische verhalen gaat het draagvlak voor een goed archeologisch beleid onherroepelijk verloren, wat dan een veel grotere verstoring van het bodemarchief tot gevolg zou
kunnen hebben dan de verstoringen ontstaan door bouwen.
5.2.5 Ruimtelijke opgave
Boudewijn Goudswaard van The Missing Link/Archeologic vindt dat archeologie en fysieke
bescherming veel meer onderdeel moeten worden van de ruimtelijke kwaliteit.
Het bodemarchief vertegenwoordigt volgens hem een brede maatschappelijke waarde, het is
onderdeel van de ruimte waarin mensen verblijven, wonen en werken. De vraag is hoe we
deze functies bij elkaar brengen en verbinden.
Dat de bescherming zo moeizaam verloopt komt naar zijn mening, doordat de archeologie wil
meedoen aan het gevecht om de ruimte, zonder dat zij er zichtbaar waarde aan toevoegt.
“We weten niet alleen te weinig van wat er in de grond gebeurt, er is ook geen norm: is het
erg als er iets verandert? Dat komt door de te beperkte doelstelling. Kennis lijkt het enige
doel, in plaats van de maatschappelijke toegevoegde waarde”, betoogde Goudswaard. “We
laten te weinig zien van wat we doen en waarom.”
Om daar verandering in te brengen moeten de betrokken partijen gezamenlijk nieuwe doelen
formuleren, in de trant van: wonen, werken en leren (burgers), inspirerende ruimte (ontwikkelaar), beheer en gebruik (overheid) en kennisontwikkeling (wetenschap).
De opgave is om de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van de ruimtelijke
kwaliteit op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden.
“Kortom, breng de belangen bij elkaar en verwijder de schotten tussen people and profit, dan
kun je de discussie wèl voeren en wordt archeologie een volwaardige omgevingsfactor en een
gewaardeerde conditie in het ontwikkelingsproces.”
5.2.6 Waarden zonder normen
Marino Kuper, ruimtelijke ordenaar bij de gemeente Heusden, gooide de knuppel in het
hoenderhok met een prikkelend betoog over de archeologische doos van Pandorra.
RO-beleid is volgens hem typisch facetbeleid. Vanuit allerlei “functies” worden claims gedaan
op de schaarse ruimte: volkshuisvesting, bedrijvigheid, landbouw, verkeer, enzovoorts.
Voor het toekennen van deze claims gelden allerlei beperkingen ten aanzien van veiligheid,
geluid en stank. Archeologie is ook zo’n beperking. Voor de meeste beperkingen is een min of
meer geobjectiveerd normenstelsel beschikbaar. Maar bij archeologie ontbreken die objectieve normen volkomen. Kuper: “Het enige aanknopingspunt is dat voor pakweg 50% van
het grondgebied van Nederland een middelhoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde
geldt. Hoe we daarmee omgaan is afhankelijk van het oordeel van deskundigen. Dat maakt
de beoordeling van de archeologische waarden tot een doos van Pandora.” Dat leidt tot
onzekerheid in de planvorming, termijnoverschrijdingen, onrendabele exploitaties en disproportionaliteit (hoge kosten bij kleine plannen).
Kuper’s advies was om archeologie maatschappelijk afweegbaar te maken, te beginnen
met het normeren van de waarden. Dat is de eerste stap naar duidelijke richtlijnen.
Door de normen op te nemen in het bestemmingsplan, kunnen allerlei ad hoc onderzoeken
achterwege blijven. Het kritische betoog viel niet bij alle aanwezigen in goede aarde, getuige
de felle reacties: “Stel je natuurorganisaties dezelfde vragen?” “Het lijkt net of we er nu een
potje van maken.”’ “Zijn normen zaligmakend?”
Kuper hield bij voet bij stuk: “Ik weet dat het lastig is, maar we moeten wel streven naar
algemene richtlijnen. De huidige aanpak is erg inefficiënt: 95% van de verplichte onderzoeken levert niets op.”
5.2.7 Slotwoord: een uitdaging
Leonard de Wit, hoofd afdeling beleid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, raapte in
zijn slotwoord de handschoen op. Hij onderkende de behoefte aan richtlijnen. “Dat vraagt om
een transformatie van de sector en integratie van het vakgebied in het RO-beleid. Maar vooralsnog staat de academische invalshoek voorop bij de politiek.”
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De sector staat in de visie van De Wit met de opkomst van in situ behoud voor een nieuwe
uitdaging. Effectieve fysieke bescherming is een lastig vraagstuk, evenals het creëren van
draagvlak. Het publiek houdt nu eenmaal van oude potjes in de kast. De vraag is: hoe verkoop je iets door het onzichtbaar te laten.
Weliswaar vormen de kosten een drempel om een richtlijn op te stellen, maar tegelijkertijd
zijn de lagere kosten van een richtlijn een prikkel om er een op te stellen.
De Wit ontraadde de archeologen de normen zelf op te stellen. “Dat is slecht voor het maatschappelijk draagvlak. Correctie vanuit andere disciplines is noodzakelijk.”
De Rijksdienst gaat ook geen richtlijn opstellen. “Maar”’, haastte hij zich er aan toe te
voegen, “We willen het proces wel faciliteren.” Hij voegde meteen de daad bij het woord: “Let
op vorm, inhoud en inrichting van het proces en de verdeling van verantwoordelijkheden.”
Toevoeging:
Leonard de Wit: Misschien moeten we op het volgende congres ook bouwers uitnodigen.

Figuur 9 De wethouder van Gouda, Daphne Bergman, in gesprek met Leonard de Wit (RCE) en Corien
Bakker (CGA).

5.3

Kaders en voorbeelden

5.3.1 Tussen de palen, een archeologievriendelijk bouwplan op de Koningshof in Gouda
Opgraven van de archeologie was financieel volstrekt onhaalbaar bij de herontwikkeling van
de Koningshof in de Goudse binnenstad. Om de archeologie op de 15.000 vierkante meter
omvattende locatie (bewoning, industrie, molens en stadsvesten vanaf ongeveer 1300) veilig
te stellen heeft de gemeente in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar en de provincie
Zuid-Holland een archeologievriendelijk bouwplan opgezet.
Uitgangspunt was het instellen van een zogenaamd archeologisch peil van 50 cm – maaiveld.
De bovenste 50 cm is vrijwel overal in Gouda verstoord. Boven het peil mocht alles, eronder
in beginsel niets.

37

Verschillende maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het circa 4 meter dikke bodemarchief
zoveel mogelijk is ontzien. Zo is het gebied extra opgehoogd, werd zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van bestaande rioleringstracés, is ondiep gefundeerd en zijn geen kelders en kruipruimtes aangelegd. De onvermijdelijke paalfundering is op basis van historisch kaartonderzoek anders uitgevoerd met 10% minder en met grote tussenruimten in de in rijen geheide
palen. De palen zijn bewust door de fundering heen geheid, omdat dat minder schade veroorzaakt dan schroefpalen.
Om ervoor te zorgen dat de archeologievriendelijke aanpak volgens plan uitgevoerd werd,
nam een archeoloog deel aan alle bouwvergaderingen. Daarnaast is onder archeologische
begeleiding een proef uitgevoerd met het voorsleuven van enkele rioolsleuven.
De aanpak is volgens Maarten Groenendijk geslaagd. Maar er zijn uiteraard ook verbeterpunten. Zo is in Gouda geen stratigrafisch onderzoek gedaan, waardoor een aangetroffen
tonpunt slechts tot archeologisch peil kon worden onderzocht. Daarnaast is het bij een langlopend project als de Koningshof belangrijk om nieuwe mensen op het werk over de aanpak
te informeren. Dat voorkomt ongelukken tijdens de uitvoering. De in de bouw- en milieuwereld verplichte toolboxmeeting voor nieuwe medewerkers is een uitstekend middel om de
nieuwkomers te informeren. Verder kunnen zich tijdens het project onvoorziene conflicterende belangen voordoen, zoals in Gouda het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. Op
de Koningshof is het probleem opgelost door ze in een gedempte gracht onder te brengen. En
tenslotte vereist archeologievriendelijk bouwen andere publieksvoorlichting. Het accent moet
liggen op wat er in de grond zit in plaats van op wat opgegraven wordt. De Goudse aanpak is
in principe ook elders toepasbaar, meent Groenendijk, maar niet één op één, want de omstandigheden zijn overal anders. Richtlijnen kunnen helpen maar het is en blijft maatwerk.
Vragen/opmerkingen:
- in hoeverre heeft voorkennis rol gespeeld in aanpak? Is er bijvoorbeeld gebruik gemaakt
van grondradar voor plaatsbepaling van palen?
Antwoord: aanpak op basis van historisch onderzoek, kaartmateriaal, geen grondradar,
gekeken naar hele locatie, balans tussen behoud en opgraven.
- hoe heb je het proces opgetuigd: communicatie met andere partners?
Maarten: Dat zou ik NU wel doen: goed communicatieplan opstellen Voortschrijdend inzicht.
In dit geval hebben we (rijksdienst, gemeente en provincie) vooral gedacht vanuit
archeologische invalshoek.
- hoe bepaal je de dikte van de archeologische laag?
Maarten: bovenste 50 centimeter is bijna overal verstoord. Daaronder tot 1800 veilig.
- durf je dat beleidsmatig in te bedden?
Maarten: Hangt altijd af van project en locatie. Niet geschikt voor heel kleine locaties.
- hoe ziet de financiële onderbouwing eruit?
Maarten: Ik heb geen cijfers paraat. Het is in elk geval goedkoper, maar daar staat tegenover
dat de begeleiding intensiever is en het vereist een andere bouwmethode. Ik schat de kosten
op 1/3 van die van opgraven.
- zijn er monitoringsputten aangebracht?
Maarten: nee, in verband met de hoge grondwaterstand is dat niet zinvol.
- hoe reëel is onderzoek na overbouwen? Worden door deze aanpak de kosten niet vooruitgeschoven?
Maarten: het palenplan zorgt ervoor dat er ruime vlakken behouden blijven voor onderzoek.
Door de technische ontwikkelingen wordt onderzoek in de toekomst mogelijk goedkoper.
5.3.2 Celibataire archeologie in Zutphen: bouwen op beton
Zandgrond stelt heel andere eisen aan archeologievriendelijk bouwen dan de slappe veenbodem in het westen van het land, zo leert de ervaring van Michel Groothedde uit Zutphen.
In het project Nieuwstad in de oude binnenstad werden oude gemetselde keldergewelven in
de bodem ‘simpelweg’ behouden en ingepast in het nieuwe bouwplan door ze af te dekken
met een dikke betonplaat. Mits goed uitgevoerd is bouwen op een betonplaat op zandgrond
volgens Groothedde een effectieve vorm van archeologievriendelijk bouwen. Elders in de stad
bleek het bodemarchief onder een 70 jaar oude betonplaats volledig intact.
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Heien in zandgrond is veel verstorender, doordat de heipalen de bodemlagen vervormen. Het
aanbrengen van een betonplaat is ook nog eens aanzienlijk goedkoper.
5.3.3 Maatwerk in de marge in Zeeland
In Zeeland gebeurt tot op heden archeologievriendelijk bouwen vooral op basis van handjeklap met de initiatiefnemer, was de boodschap van Nathalie van Jole van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Het gebrek aan kennis en duidelijkheid over de effecten en mogelijkheden van archeologievriendelijk bouwen is daar debet aan. In de provincie is veel bewaard
gebleven. De bouwactiviteiten concentreren zich in de steden en dorpen, aangezien grote
delen van de provincie zijn aangewezen als Nationaal Landschap. Een goed voorbeeld is het
project Smeedtoren in Sluis, waar op de beoogde bouwlocatie vlak onder maaiveld de resten
van een middeleeuwse woonwijk werden ontdekt. In goed overleg met de projectontwikkelaar werd een aangepast bouwplan opgesteld. De geplande parkeerkelder werd geschrapt,
er zijn proefsleuven gegraven in combinatie met gedeeltelijke ontgraving en het palenplan
werd aangepast. Overal in Zeeland gaat het op deze manier, volgens Van Jole. Landelijke
richtlijnen zijn welkom om meer grip te krijgen op de aanpak, maar zonder verplichtend
karakter. Er moet ruimte blijven voor maatwerk. Het opzetten van een landelijk kenniscentrum is een goede zaak, vindt zij, maar het is niet genoeg. De archeologen moeten ook
werken aan hun kennis over bijvoorbeeld funderingstechniek.
Toevoeging:
De Stichting post academisch onderwijs van de TU-Delft biedt een dergelijke cursus.
5.3.4 Hoe archeologievriendelijk is niet bouwen?
Ook als er niet gebouwd wordt, is het bodemarchief niet automatisch veilig, maakte Nathalie
Vossen van de Stichting Archeologische Monumentenwacht duidelijk. De stichting doet nulmetingen, geeft beheersadviezen, monitored en voert klein onderhoud uit voor eigenaren van
archeologische vindplaatsen. Tijdens de inspecties treffen de medewerkers regelmatig
‘natuurlijke’verstoringen aan, veroorzaakt door vegetatie, dieren, of, zoals in het geval van
een grafheuvel, mountainbikers. Vaak is het lastig om de verstoorder aan te wijzen, laat
staan te weren of de schade te verhalen. Daarom is het monitoren van archeologische vindplaatsen belangrijk, zodat zo nodig tijdig maatregelen kunnen worden genomen.

39

40

6

Conclusies & aanbevelingen

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat er door zeer veel participanten in het
werkveld een gebrek aan kennis wordt ervaren dat hen tegenhoudt in situ behoud en archeologievriendelijk bouwen toe te (kunnen) passen. Gedeeltelijk is de behoefte aan meer kennis
in te vullen door de beschikbare kennis beter te ontsluiten en de aanwezige kennis in het veld
meer te delen. Daarnaast is er kennisopbouw nodig door middel van nieuw onderzoek. Voorts
realiseert men zich dat er meer monitoring moet plaatsvinden op plaatsen waar veranderingen tengevolge van bouwen of anderszins in de bodem optreden. Maar ook hier zijn kennis
en mogelijkheden beperkt. Uit dit onderzoek komt een zeker enthousiasme naar voren voor
het ontwikkelen van richtlijnen van wat wel mag of juist niet mag bij bodemverstoringen.
Men realisteert zich ook dat dit vaak maatwerk is, waardoor in eerste instantie richtlijnen,
noodgedwongen, vrij algemeen moeten blijven

6.1

Kennis delen, kennis ontwikkelen

Mogelijke platforms om kennis te onsluiten en te delen zijn de publicatie van artikelen en
case studies over dit onderwerp en het ontwikkelen van een handboek en procesbeschrijving
voor in situ behoud en archeologievriendelijk bouwen. Aan andere, reeds gestarte, initiatieven moet meer ruchtbaarheid worden gegeven, zoals de projectbank van de RCE voor case
studies, maar ook de PASTA cursus Fysiek Behoud kan hierin een rol spelen. Ook is het van
belang zo spoedig mogelijk de bouwwereld bij dergelijke initiatieven te betrekken om de
kennis die daar beschikbaar is ook te ontsluiten.
Wat betreft de kennis is echter een deel van de benodigde informatie simpelweg niet voorhanden omdat de effecten van maatregelen, met name de verstorende effecten van bouwwerkzaamheden, niet bekend zijn. Op dit moment wordt er naar verschillende effecten
onderzoek gedaan, maar dit onderzoek is incidenteel en vindt plaats op kleine schaal.
Belangrijk is dat financiële middelen worden vrijgemaakt door de betrokken partijen, zodat er
op gecoördineerde wijze onderzoek kan worden gedaan naar de meest prangende vragen.

6.2

Monitoringsprogramma’s

Wanneer er archeologievriendelijk gebouwd wordt, is het ook belangrijk om het monitoren
van sites te stimuleren. Allereerst is het belangrijk om de conserveringsomstandigheden van
de archeologische resten vooraf te controleren, maar daarnaast leveren al deze meetgegevens waardevolle informatie op over de effecten van verschillende factoren op het
bodemmilieu en daarmee op de te behouden vindplaats. Door deze gegevens beschikbaar te
maken voor onderzoek in een centrale database kan binnen relatief korte tijd en met
beperkte middelen veel informatie worden verkregen.
Om deze informatie daadwerkelijk te kunnen gebruiken, hetzij voor de controle van de conserveringsomstandigheden, hetzij voor wetenschappelijk onderzoek, is het belangrijk dat de
monitoring op de juiste wijze plaatsvind. Hierbij kan het nuttig zijn een procesbeschrijving op
te stellen voor monitoring, waarin precies beschreven staat hoe de monitoring plaats moet
vinden.
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6.3

Richtlijnen voor archeologievriendelijk bouwen

Gezien het nog incidentele en ad hoc karakter van archeologievriendelijk bouwen in de
praktijk en gezien de resultaten van het vragenlijstonderzoek, de interviews en gezien het
enthousiasme voor het symposium blijkt dat er duidelijk behoefte is aan richtlijnen om het
beleid van in situ behoud te verwezenlijken in diverse vormen van archeologievriendelijk
bouwen. Het gaat hier primair echter niet om restricties voor maximale verstoring, maar
meer om handvatten om zelf deze technieken toe te kunnen laten passen: kennis over de
verstorende effecten van (bouw)werkzaamheden en goede praktijkvoorbeelden.
Het initiatief voor richtlijnen zou volgens een merendeel van de deelnemers aan het onderzoek moeten liggen bij een neutrale partij met kennis en ervaring van de implementatie van
richtlijnen. De meesten noemen hier de RCE/OCW, maar volgens anderen kan de SIKB hier
ook een belangrijke rol in spelen.
Belangrijk wordt gevonden dat bij de discussies over de inhoud van mogelijke richtlijnen en
de implementatie daarvan hoofd- en bijzaken worden gescheiden om vertroebeling van de
discussie te voorkomen.

6.4

Tot slot

Voor dit onderzoek is er bewust voor gekozen voorzichtig in eigen archeologische kringen te
beginnen en de bouwwereld nog niet bij het onderzoek te betrekken. Sterke aanbeveling is
om dit in een mogelijk vervolg van het traject wel te doen. Bij bouwers bestaat over het
algemeen absoluut de wil om over deze materie mee te denken en oplossingen te bedenken.
Zij bezitten waardevolle kennis over de mogelijkheden voor archeologievriendelijk bouwen en
nieuwe bouwmethoden. Hoe eerder zij bij het project betrokken worden, des te sneller kan
archeologievriendelijk bouwen één van de methoden voor in situ behoud worden.
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Appendix I

Resultaten vragenlijstonderzoek

De oorspronkelijke vragenlijst is halverwege december 2009 online gezet op de website van
de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de VU onder: www.falw.vu.nl/fysiekbehoud.
Uitnodigingen om de vragenlijst in te vullen zijn verstuurd via de mailinglist Archweb-L en via
het netwerk van het CGA. In de loop van januari 2010 is de vragenlijst weer gesloten en zijn
de antwoorden verwerkt, waarvan hieronder het resultaat.

1
Inleiding tot de vragenlijst Fysiek behoud
(bouw)plannen, zoals vermeld op de vragenlijst

bij

archeologievriendelijke

Deze enquete maakt deel uit van een onderzoek naar duurzaam fysiek behoud van archeologisch erfgoed in relatie tot bouwen. Het onderzoek is een samenwerking van het Convent
van Gemeentelijk Archeologen (CGA), het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie (IGBA) van
de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) te
Amerfoort.
Naar aanleiding van deze enquete worden diepte-interviews gehouden. Ook wordt naar
aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek een symposium georganiseerd en kunnen
vervolgstappen op het gebied van richtlijnen en beleid worden genomen.
In dit onderzoek zijn we op zoek naar uw persoonlijke ervaring met het fysieke behoud van
archeologische waarden in relatie tot bouwen. U wordt dan ook verzocht uw persoonlijke
mening en ervaringen in deze enquete weer te geven. De resultaten van deze enquete
worden anoniem verwerkt, persoonsgegevens zijn alleen bij de organisatie bekend.
Heeft u vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met: Sabrine Caspers (Instituut
voor Geo- en Bio-archeologie, VU Amsterdam) via scs260@student.vu.nl.

2

Resultaten

De lijst begint met een aantal algemene vragen wat betreft leeftijd, inhoudelijke achtergrond,
werkervaring en deskundigheid. Vervolgens worden kennis en ervaring met fysiek behoud,
archeologievriendelijk bouwen en monitoring getoetst. Daarna is gevraagd of men ervaring
heeft met het geven van advies en wordt de behoefte aan richtlijnen getoetst. Tot slot is
gevraagd of men wil deelnemen aan een symposium archeologievriendelijk bouwen en of
bereid is voor een interview.
Niet alle vragen zijn door alle respondenten ingevuld, vandaar de verschillende aantallen bij
de vragen. Bij de resultaten worden eerst steeds de aantallen genoemd, gevolgd door de
percentages. Dikwijls zijn de som van de aantallen en percentages per deelvraag meer dan
het totaal, dan wel 100%, omdat respondenten meerder antwoorden aankruisten, bijvoorbeeld in deeltijd werken bij overheid en elders, of dat zij zowel in het buitengebied als in de
stadskern werken.
2.1
Algemene vragen: achtergrond, deskundigheid en ervaring
1. Leeftijd
42,38 jaar (n=136)
2. Aantal jaar werkzaam in de archeologie

13,71 jaar (n=145)
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3. Werkzaam bij/in (n=159)
overheid
commerciele archeologie
anders

aantal
81
51
33

%
51%
32%
21%

Van de 33 respondenten die ‘anders’ hebben gekozen, geeft het merendeel aan dat ze als
amateurarcheoloog of historisch onderzoeker deze enquete invullen. Daarnaast zijn er een
aantal respondenten die aan een universiteit werkzaam zijn. Een aantal Belgische respondenten kon zich niet in de standaardantwoorden vinden, omdat de archeologische
dienstverlening daar anders is georganiseerd.
4. Huidige functie (n=155)
veldarcheoloog/uitvoerend archeoloog
beleidsarcheoloog
archeologisch adviseur
prospector
anders

51
49
46
18
67

33%
32%
30%
12%
43%

De 67 respondenten die ‘anders’ hebben aangegeven, waren wel in de cultuurhistorie actief,
maar niet binnen de archeologie pur sang, zoals in het depotbeheer en registratie. Daarnaast
hebben een wethouder en verschillende docenten de enquete ingevuld.
5. Deskundigheid m.b.t. tot landschaptype (n=155)
Holoceen landschap
109
Pleistoceen landschap
94
rivierengebied
88

70%
61%
57%

6. Type werkgebied (n=153)
buitengebied
oude stadskern
verstedelijkt gebied

143
106
104

93%
69%
68%

7. Archeologische periode (n=156)
alle perioden
Steentijd
Bronstijd
IJzertijd
Romeinse tijd
Vroege Middeleeuwen
Late Middeleeuwen
Nieuwe Tijd

87
23
26
45
52
45
49
40

56%
15%
17%
29%
33%
29%
31%
26%

2.2
Specifieke vragen m.b.t. tot verstoring en fysiek behoud
1. Heeft u ervaring met behoud in situ d.m.v. planaanpassing of archeologievriendelijk
bouwen? (n=138)
ja, een beetje
98
71%
nee
21
15%
ja, veel
19
14%
2 en 3. Heeft u KENNIS en ERVARING van een of meerdere van de volgende aspecten van
fysiek behoud? (n=128, n=124)
KENNIS
ERVARING
vergraving
ja, een beetje
57
44%
53
43%
nee
36
28%
40
32%
ja, veel
35
27%
31
25%
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zetting
ja, een beetje
nee
ja, veel

65
55
8

51%
43%
6%

47
71
6

38%
57%
5%

59
44
21

48%
35%
17%

44
70
10

35%
56%
8%

70
45
9

56%
36%
7%

51
61
12

41%
49%
10%

54
46
24

44%
37%
19%

35
76
13

28%
61%
10%

23
92
9

19%
74%
7%

heien
ja, een beetje
77
60%
nee
35
27%
ja, veel
16
13%
beheer grondwaterstand
ja, een beetje
62
48%
nee
55
43%
ja, veel
11
9%
archeologievriendelijk bouwen
ja, een beetje
75
59%
nee
36
28%
ja, veel
16
13%
degradatieprocessen materiaal
ja, een beetje
65
51%
nee
45
35%
ja, veel
17
13%
advisering omtrent fysiek behoud in relatie tot bouwen
ja, een beetje
62
49%
nee
38
30%
ja, veel
27
21%
monitoring
ja, een beetje
44
35%
nee
70
55%
ja, veel
13
10%
verblauwing
ja, een beetje
37
29%
nee
85
67%
ja, veel
5
4%

4. Een (bouw)ontwikkeling kan op verschillende manieren een vindplaats verstoren. Hoe verstorend zijn naar uw mening de volgende zaken? (n=117)
gelijkmatige horizontale zetting
zeer weinig
5
4%
weinig
51
44%
redelijk
29
25%
zeer veel
5
4%
weet niet
27
23%
ongelijkmatige horizontale zetting
zeer weinig
1
1%
weinig
5
4%
redelijk
44
38%
zeer veel
40
34%
weet niet
27
23%
verlaging van de grondwaterstand onder het archeologisch niveau
zeer weinig
1
1%
weinig
1
1%
redelijk
15
13%
zeer veel
85
73%
weet niet
14
12%
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heien met geschroefde heipalen
zeer weinig
weinig
redelijk
zeer veel
weet niet
heien met geslagen heipalen
zeer weinig
weinig
redelijk
zeer veel
weet niet
een ondiepe, brede verstoring
zeer weinig
weinig
redelijk
zeer veel
weet niet
een diepe, smalle verstoring
zeer weinig
weinig
redelijk
zeer veel
weet niet
verblauwing
zeer weinig
weinig
redelijk
zeer veel
weet niet

3
38
35
16
23

3%
33%
30%
14%
20%

4
26
42
21
22

3%
23%
37%
18%
19%

3
11
44
39
18

3%
10%
38%
34%
16%

0
35
53
9
18

0%
30%
46%
8%
16%

1
4
20
30
61

1%
3%
17%
26%
53%

5. Vindt u in principe een bepaalde mate van verstoring acceptabel bij de ontwikkeling van
een gebied met behoudenswaardige archeologische resten? (n=112)
ja
80
71%
nee
32
29%
6. Los van de voorgaande vraag, heeft u situaties meegemaakt waarin u een bepaalde mate
van verstoring heeft moeten toestaan? (n=112)
ja
95
85%
nee
17
15%
2.3
Advies en richtlijnen
7a. Bent u weleens benaderd om advies te geven over fysiek behoud van archeologische
resten bij bouwwerkzaamheden? (n=112)
ja, af en toe
56
50%
nee
31
28%
ja, regelmatig
25
22%
7b. Kon u deze persoon of organisatie volledig informeren over de (on)mogelijkheden van
fysiek behoud bij bouwen? (n=82)
ja, maar niet helemaal volledig
63
77%
nee
11
13%
ja, volledig
8
10%
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7c. Heeft u behoefte aan meer kennis over fysiek behoud om advies te kunnen geven of
beleid te formuleren omtrent fysiek behoud bij bouwen? (n=111)
ja
91
82%
nee
20
18%
7d. Zouden richtlijnen u kunnen helpen bij het opstellen van advies of het formuleren van
beleid omtrent fysiek behoud bij bouwen? (n=111)
ja
93
84%
nee
18
16%
8. Kunt u in uw werk uit de voeten met richtlijnen waarin een acceptabele verstoring in een
percentage (%) van de oppervlakte van de behoudenswaardige vindplaats wordt uitgedrukt?
(n=108)
ja
66
61%
nee
42
39%
Zo ja, wat is voor u een acceptabele verstoring? (in% van
gewaardeerde, behoudenswaardige archeologische vindplaats)
0%, verstoring is nooit acceptabel
14
0 – 0,25%
2
0,25 – 1%
17
1 – 5%
34
5% - 10%
15
meer dan 10%, namelijk
8

het oppervlak van de gehele
(n=90)
16%
2%
19%
38%
17%
9%

Van de respondenten die meer dan 10% aangeven is er een die 20% invult als acceptabele
verstoring, drie anderen laten de vrije ruimte leeg. Drie respondenten geven aan dat het
afhankelijk is van de situatie, een respondent vindt de vraag niet van toepassing (hij/zij heeft
waarschijnlijk nee ingevuld bij vraag 8 en hoeft daarom deze vraag niet te beantwoorden).
9. Indien er een bufferzone wordt aangehouden tussen de diepte van de verstoring en het
niveau van de behoudenswaardige vindplaats, hoe groot moet deze dan zijn? (n=104)
0 cm
1
1%
min. 20 cm
32
31%
min. 50 cm
49
47%
min. 80 cm
4
4%
min. 1 meter
7
7%
meer dan 1 meter, namelijk
11
11%
Van de respondenten die voor de optie ‘meer dan 1 meter’ hebben gekozen, is er een die 3
meter aangeeft. Zijn/haar werkterrein is zowel Holoceen als Pleistoceen Nederland, met alle
archeologische perioden. Dus waarschijnlijk is dit meer een eigen mening dan een gefundeerde keuze op basis van ervaring/werkterrein? Een andere respondent geeft aan dat de
bufferzone tot op de natuurlijke ondergrond moet lopen. De rest van de respondenten die
deze optie kozen zetten in de vrije ruimte dat het afhankelijk is van de site en de ondergrond.
10. Als er richtlijnen worden opgesteld, waar moeten die zich dan op richten? (n=107)
aandachtspunten voor archeologievriendelijk bouwen
84
79%
acceptabele marges voor verandering of fluctuatie
in de grondwaterstand rondom archeologisch niveau
74
70%
acceptabele marges voor maximale verstoring van
de oppervlakte (%)
71
66%
voorbeelden van archeologievriendelijk bouwen
68
64%
acceptabele marges voor maximale zetting
61
57%
richtlijnen voor het gebruik van nieuwe methoden
42
39%
anders
17
16%
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De antwoorden van de respondenten die ook de optie ‘anders’ hebben gekozen (meerdere
antwoorden mogelijk):
• Eerst meer kennis!
• Rekeninghouden met de vindplaats (ondergrond, diepte, zeldzaamheid etc) (in verschillende bewoordingen komt deze regelmatig terug)
• Niets. Planaanpassing waarbji waarden ontzien worden, zo niet, dan ex situ behoud
door documentatie
• Juist zeer strakke richtlijnen; eenmaal heipalen in de grond betekent dat ze er in de
toekomst weer uitmoeten; heel voorzichtg zijn met bepalen acceptabele marges; in de
toekomst kan het toch nog zijn dat meer verstoord is dan eerst beoogd
• Monitoring
• Maatwerk: ondergrens voor wat nog behoudenswaardig is
• Kennis over verschillende factoren en dan maatwerk
• Richtlijnen voor soorten bouwmethodes in relatie tot de ondergrond (bijvoorbeeld niet
schroeven in klei/veen, etc.) En handvatten voor archeologievriendelijk bouwen: wat
kan er allemaal? De punten hierboven dekken dat niet helemaal.
• Verstoring is drie dimensionaal en hangt van verschillende variabelen af. Geef die aan.
Sluipende verstoring is relatief onbekend. Ga daar dieper op in. De acceptabele mate
van verstoring en de wijze van in situ behoud is sterk afhankelijk van de lokale
omstandigheden en bouwwerkzaamheden. Leg daar de nadruk op.
• Richtlijnen per bodemsoort
• Gebruikte type palen/fundering
11. Hoe zou u deze richtlijnen willen verankeren? (n=107)
in landelijk beleid
61
in gemeentelijk beleid
47
leidraad vanuit de KNA
41
in provinciaal beleid
24
in de KNA
20
vrijblijvend
14

57%
44%
38%
22%
19%
13%

12. Vindt u andere zaken ook belangrijk, die in eventuele richtlijnen aan bod moeten komen?
(antwoorden gerubriceerd naar de richtlijnen zelf, naar de behoefte aan maatwerk en naar de
behoefte aan monitoring/beheer en naar algemene overwegingen van de respondenten)
Richtlijnen
• Chemische aspecten van bodem en grondwater zouden ook aan bod moeten komen.
• Gebruik van beton, betoninjecties, grout voor het maken van groutpalen en micropalen en
de samenstellingen en dikte/vloeibaarheid van betoninjecties en hun impact op het
bodemarchief, grondig overleg met ingenieurs hierover en consensus.
• Verstoring die wordt toegebracht door heien. Wat is de invloed rondom de heipalen, is een
gebied in de toekomst nog beschikbaar voor onderzoek, wat is de verstoring bij het verwijderen van de palen?
• Aandacht voor glijdende verstoring: d.w.z. % toegestane verstoring die door opsplitsing in
deelprojecten cumulatief wordt. Ofwel: een gebied van totaal 100 m2, dat wordt opgeknipt
in 5 gebieden van 20 m2, waarvoor per gebied een %-verstoring wordt toegestaan, levert
voor het totale gebied relatief een veel grotere verstoring.
• Er moet worden voorkomen dat archeologievriendelijk bouwen wordt gebruikt om
'goedkoop' uit te zijn: duidelijk een minimum aan te nemen maatregelen stellen is dus van
groot belang!
• In dit kader zorgen voor een redelijke afstemming tussen wensen opdrachtgever en
richtlijnen archeologie. Met name ook op het gebied van de adviserende archeologie. Het
is van belang dat er vanuit de archeologische hoek kritisch wordt gekeken naar heilige
huisjes zoals bv een ondergrens aan vierkante meters voor archeologisch te onderzoeken
gebieden. Maar tegelijkertijd er voor zorgen dat hier geen misbruik van wordt gemaakt
dmv wijzigingen bestemmingsplan of het gefaseerd uitvoeren van (bouw)ontwikkelingen.
• Inzicht in de onderzoeken waarop eventuele richtlijnen op zijn gebaseerd
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Niet uit het zicht verliezen dat als er een acceptabele marge van verstoring plaats vind,
dat er wel vooraf archeologisch onderzoek moet plaats vinden.
Naast fysieke afwegingen op basis van al dan niet verankerde richtlijnen dient ook
gekeken te worden naar de redelijkheid van opgelegde eisen in relatie tot de grondwerkzaamheden. Daarover bereid ik een publicatie voor. Wellicht contact?
De richtlijnen zouden alle mogelijke bodemverstorende activiteiten met betrekking tot
bouwen moeten beslaan.
Vraag 4 is niet te beantwoorden zonder meer te weten van soort vindplaats en
bodemkundige situatie + diepteligging,etc.
Richtlijn opstellen met deskundigen uit de bouwwereld: Deltares, bijv. In Almere hebben
we contact met Van Rossum ingenieurs. Volgens dit bedrijf is het mogelijk om richtlijnen
voor zones te geven. Daarbij geldt bovendien dat een schroefpaal niet per definitie minder
verstorend hoeft te zijn dan een geslagen paal. Komt ook nog eens de vorm van de paal
bij: recht uiteinde of verdikt uiteinde, etc. Verstoringen kan je ook naar grotere diepte
verplaatsen door bijvoorbeeld de heipaal dieper in te slaan, etc. Tal van mogelijkheden die
kunnen bijdragen aan een oplossing. Is wel altijd maatwerk. Er speelt dus veel meer mee
dan wij archeologen zelf kunnen bedenken. Trouwens: in Almere mag niet archeologievriendelijk gebouwd worden OP vindplaatsen, maar wel NAAST vindplaatsen. Wij nemen
het voordeel van de twijfel als uitgangspunt. Verankering voorlopig vrijblijvend: pilots
opzetten en dan op basis van ervaring verder gaan. In Almere loopt een pilot: stukje
opgehoogd en stuk niet, beide stukjes worden wordt gemonitored gestart voor de ophoging.
Niet alleen verstoringsgraad in functie van oppervlak is belangrijk, ook verstoringsgraad
van complexwaarde dient in rekening gebracht (bij sommige complexen kan de verstoring
van een klein deel van het complex resulteren in het onleesbaar worden van de site door
verdwijnen van verbanden tussen sporen).
Binnen onze gemeente is behoefte aan een landelijk beleid. Hoe dat wordt vastgelegd is
niet zo relevant. Als dat de KNA is of een leidraad en er duidelijke consensus over is vanuit
de RCE, dan voldoet de oplossing aan de wensen.
Het gaat hier om richtlijnen die als zodanig moeten worden toegepast en niet zozeer als
onwrikbaar moeten worden gezien. De richtlijnen zijn ervoor om aan te geven wat de
mogelijkheden zijn en wat acceptabel geacht wordt door deze of gene, maar aub geen
verankering in landelijk/provinciaal/gemeentelijk beleid. Dat is vrijblijvend maar de
richtlijnen zijn dan wel voor iedereen gelijk alleen de toepassing ervan wordt overgelaten
aan de bevoegde overheid.
Aandacht voor kosten beschermen t.o.v. opgraven. Is beschermen duurder, dan moet er
worden opgegraven. Aandacht voor hoe een opgraving kan worden gefinancierd wanneer
bescherming na een paar jaar niet blijkt te werken. Kan een opgraving na een paar jaar
niet worden gefinancierd, dan kan er niet worden beschermd.

Maatwerk
• Sites verschillen, verstoringen verschillen, maar ook haalbaarheden binnen een project.
(bv boer die wil uitbreiden versus gemeente met nieuwbouwplan). Bovendien bij
herhaalde verstoringen op één site, kun je niet telkens marges stapelen. Kennis van
processen, impact en mogelijke oplossingen is nodig. Soms zal niets acceptabel zijn en
soms veel.
• Landelijke richtlijnen werken niet, de verschillende handelswijzen en manieren van behoud
tussen holoceen/pleistoceen nederland, tussen stadskern en buitengebied zijn groot.
Maatwerk blijft nodig: in iedere situatie zijn de archeologische en de omgevingsfactoren
(o.a. landgebruik,bebouwing, grondsoort, waterstand) anders.
• We moeten af van confectie archeologie met algemeen geldende richtlijnen. Maatwerk is
essentieel. Locatie gerichte analyse moet bepalend zijn voor vervolgstappen.
• Ik vind het heel belangrijk dat een relatie wordt gelegd tussen de eigenschappen van
archeologische vindplaatsen en de (eventuele) verstoring. Je kan acceptatiegrenzen van
verstoringen niet los zien van complextype, soorten archeologische resten en sporen en
bodemeigenschappen.
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Deze vragen zijn verschillend te beantwoorden afhankelijk om welk type verstoring het
gaat en welk type vindplaats, diepte, afdekkende laag etc. Behoud in situ van een
Romeinse vindplaats bij bv. de aanleg van natuurontwikkeling met water sta ik niet toe
omdat dan bij het uitbaggeren alsnog jarenlang wordt verstoord. Deze zaken zouden per
situatie bekeken moeten worden. Dus behoud in situ ook afhankelijk van het type plan.
Aanleg kelder of vijver is groot verschil, ook al zit er een bufferzone tussen.
Er moet gekeken worden naar de grondsoort. In een Reuvenslezing (2006) heb ik al een
keer aangegeven dat op de loessbodem de bodemsporen onder een appartementencomplex beter waren geconserveerd dan in de tuintjes er achter. De zichtbaarheid was
beduidend afgenomen. Blijkbaar hebben huizen en wegen een conserverende werking.
Verder zijn bouwstraten van belang. Een tijdelijke weg waar machines overheen rijden
geven meestal veel schade.
De vragen hierboven zijn te algemeen geformuleerd om recht te kunnen doen aan
maatwerk. Een bronstijd-boerderij heeft een andere waarde dan een 18de eeuws huis.
Je kunt niet alle complextypen uit verschillende perioden op verschillende diepten onder
het maaiveld uit verschillende gebieden wat betreft bovenstaande problematiek op een
hoop gooien.

Beheer en monitoring
• Bij behoud in situ hoort ook het duurzaam beheren. Daar is veel te weinig aandacht voor.
M.a.w. met behoud alleen ben je er nog niet.
• Niet alleen de verstoring/zetting/verandering, maar vooral en eerst het opzetten van een
goed monitoringssysteem. Hoe wil het bevoegd gezag anders ooit controleren of de gemaakte afspraken omtrent zetting en grondwaterstandfluctuatie werkelijk nagekomen
worden en haalbaar zijn? [deze vragen mis ik tot nu toe in de enquete, net als
situatiespecifieke parameters. Hierdoor is het bijna onmogelijk een zinnig antwoord te
geven op de vraag welke mate van verstoring gegenereerd wordt door bepaalde ingrepen.
Dat hangt echt af van meer dan alleen de ingreep en het feit dat er een behoudenswaardige vindplaats is aangetroffen, en die context mis ik tot nu toe in de vragenlijst. Ook
de dikte van de bufferzone varieert per situatie, etc ]
• Eisen aan monitoring en juridische verankering periodieke monitoring. Richtbedragen
monitoring.
• Hoe omgaan met gedeeltelijk behoud in situ, bijvoorbeeld wel opgraven kelder en liftput
en in situ bewaren tussenliggende stroken. Verder richtlijnen met behoud in situ onder
groenzone's en tuinen en mogelijkheden voor handhaving.
• Nazorg van in situ behouden erfgoed (monitoring).
• Nazorg inclusief handhaving gebruiksbeperkingen tot en met sloop en herbestemming,
juridische verankering gebruiksbeperkingen.
• Monitoring is noodzakelijk.
• Juridische aspecten zoals bescherming, inrichten en beheer, monitoringsverplichting
Algemene overwegingen
• Ik begrijp dat via deze enquete het 'archeologievriendelijk bouwen' als aantrekkelijke optie
wordt gezien; ik vind dat we hier uiterst voorzichtig mee moeten omspringen; ik heb
meerdere malen meegemaakt dat 'archeologievriendelijk bouwen' als effect heeft dat we
a) nooit meer bij de archeologische waarden kunnen komen zonder het eerst grondig te
moeten verstoren, en b) dat dit een vrijbrief voor de aannemer is om 'los te gaan met
graafmachines tijdens de bouw'.Archeologievriendelijk bouwen is mijns inziens de werkelijkheid omdraaien; er wordt verstoord, alleen vinden we dat aanvaardbaar, of is dat in de
besluitvorming aanvaardbaar.
• Relevantie voor de mensen in de omgeving van de opgraving, inzet van diezelfde mensen,
dus minder alleen van bovenaf beleid, aandacht voor de educatieve waarde van de
opgraving en een creatievere manier van omgaan met de resultaten en het programma
van educatieve toepassing.
• Publiek maken van de vindplaats dmv borden, deels op nemen in bestrating etc.
• Rekening houden dat bodemarchief "eindig" is, dus zorgvuldig daarmee omgaan.
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De daadwerkelijke behoudenswaardigheid van een vindplaats! Op dit moment is te veel,
te snel behoudenswaardig en dus is een bepaald verstoringspercentage op veel vindplaatsen acceptabel terwijl op top (behoudenswaardige) locaties er geen verstoring zo
moeten worden geaccepteerd.
Belangrijk is dat eerst fundamentele vragen beantwoord worden: wanneer noemen we iets
behouden en voor welke tijdsperiode moet behoud gelden (10, 50, 100, 500, 1000 jaar?).
Pas dan kan je bekijken of en op welke manier je kan bouwen waarbij toch de site
behouden blijft.
Nuancering en argumenten van bouwen in archeologie vrije versus in archeologiehoudende grond.
Wat is diep en wat is ondiep?

2.4
Interviews en symposium
13. Als vervolg op deze enquete worden diepte-interviews gehouden. Bent u bereid om aan
een diepte-interview mee te werken? (n=107)
ja
57
53%
nee
50
47%
14a. In juni 2010 wordt er een symposium georganiseerd over fysiek behoud bij bouwen.
Bent u geinteresseerd om dit symposium bij te wonen? (n=107)
ja
89
83%
nee
18
17%
14b. Wilt u op de hoogte worden gehouden over dit symposium? (n=107)
ja
95
89%
nee
12
11%
15. Opmerkingen
(gerubriceerd naar richtlijnen, reacties op de vragenlijst zelf en wat algemene opmerkingen)
Richtlijnen
• Het opstellen van richtlijnen voor fysiek behoud is lastig aangezien iedere gemeente zijn
eigen voorwaarden hieraan stelt. Dit is afhankelijk van mogelijkheden binnen de gemeente, onderzoeksagenda's en prioriteiten van onderzoek. Wat voor de 1 een niet acceptable
verstoring is, is voor de ander wel toegestaan.
• In Zeeland hebben we veel ervaring met dit thema mijns inziens en gaan we daar toch
afhankelijk van type plan, type ondergrond, type vindplaats, stad of buitengebied anders
mee om. Ik ben echt tegenstander van een percentage verstoring ook voor heipalen. Welk
type heipalen, welk palenplan. Ik had laatst een gatenkaas-palenplan en de verstoring
was 0.8%. Het percentage klinkt redelijk, maar in werkelijkheid werd zeer veel verstoord.
Ik pas dan het palenplan aan. Advies op maat dus.
• Een gedegen beheerplan en regelmatige monitoring zijn essentieel bij het opvolgen van
een site die behouden is onder nieuwe bebouwing.
• In mijn werk voor de RCE ben ik op het moment bezig met een zogenaamd afwegingskader t.b.v. archeologie en bouwen. Ik weet niet of die in de richting komt van een
richtlijn zoals die gewenst wordt. Ik hoop in het voorjaar van 2010 een concept te hebben.
• Verstoringspercentages, zettingspercentages en andere richtlijnen waarin cijfermatig
wordt uitgedrukt wat acceptabel is, acht ik onwenselijk. Ik ondervind dagelijks dat archeologie op ieder kavel en bij ieder project MAATWERK is. Het maken van standaarden zou
snel kunnen leiden tot standaard oplossingen (zeker bij overheden die zelf de expertise
niet in huis hebben). Deze oplossingen zouden voor het ene project goed kunnen uitpakken, voor het andere project dramatisch. Mijns inziens is vooral de concrete archeologische situatie, samen met het te bouwen/verstorende werk, leidend. Op locatie A kan
3% heien een enorme schade aan het bodemarchief toebrengen, op een ander terrein veel
minder. Door te suggereren dit soort cijfers op te nemen in beleid van hogere overheden
en KNA dreigt daarmee verregaande verstandaardisering, zoals bijvoorbeeld ook al niet
zelden het geval is met de gehanteerde onderzoeksmethoden. Creatief meedenken van
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archeologen en meer verdieping in concrete vraagstukken en (technische) oplossingen zou
veel meer kunnen leiden tot fysiek behoud dan nu het geval is. Hierin zou dit onderzoek
wellicht een goede bijdrage kunnen leveren. Recentelijk poog ik bijvoorbeeld archeoloog
en architect/constructeur hierover al in een vroeg stadium tot elkaar te brengen en deze
SAMEN onderzoek uit te laten uitvoeren. Een ander aspect dat goed in de gaten gehouden
moet worden is of het middel dat straks geboden wordt, bij zowel de schrijvers als de
gebruikers hetzelfde beoogt. Is dit bijvoorbeeld een middel om meer fysiek te beschermen, of wordt dit een richtlijn sneller en meer bouw te bouwen zonder dure archeologie?
Wat volgens mij nog ontbreekt is het deel van het conserveren, restaureren en presenteren van archeologisch vrijgegraven elementen zoals muren. Europese studie Portico
bezig over dit onderwerp.

Over de vragenlijst
• Aantal vragen zijn niet goed te beantwoorden omdat de vraag te weinig informatie bevat.
• In een enkele vraag wordt gesproken over 'diep' en 'ondiep'. Dat is overal in Nederland
anders. In het Brabantse zandgebied is 1 meter diep. In Amsterdam is dat ondiep. Vraag
beter formuleren.
• De vraag naar percentages is lastig te beantwoorden omdat dit maatwerk dient te zijn.
e.e.a. is bv ook afhankelijk van de gaafheid, zeldzaamheid, omvang en onderzoekstand
(kennisniveau) van de site.
• De enquete biedt te weinig ruimte voor nuancering. Fysiek behoud in de binnenstad is in
Alkmaar vrijwel uitgesloten gezien de economische belangen. Bovendien zit de archeologie
er vaak al net onder maaiveld (14de-eeuwse huisresten op 20 cm diepte). Dan zijn de
marges voor behoud dus niet aanwezig. Buiten de binnenstad is dit zeer situatieafhankelijk.
• De vragen naar eigen inzicht deels kunnen beantwoorden !!
• Ik vroeg me af hoe de term verstoring hier precies gedefinieerd wordt. Ik heb de term
(acceptabele) verstoring gelezen als verstoring zonder onderzoek (opgraving of begeleiding) dus ongedocumenteerde verstoring.
• Bij sommige vragen stond het gewenste antwoord er niet bij, bv "geen antwoord mogelijk"
of "verschilt per geval'; ide mogelijkheid tot open antwoord bij vraag zou beter zijn
geweest.
• Ik had de behoefte om soms anders te antwoorden dan mogelijk was. Fysiek behoud heeft
alles te maken met de aard en diepteligging van de archeologische resten, het substraat
(heien in zand is een stuk schadelijker dan heien in klei of veen), de dichtheid aan palen
etc.
• Bij de vraag over de verstoring van de heipalen is het ook belangrijk om te weten hoe ver
de heipalen uit elkaar staan.
• Uitstekend initiatief! Ik heb nog andere voorbeelden van destructief behoud in situ,
waaronder een prachtige Bronstijd nederzetting direct onder het maaiveld die volledig
kapot wordt gereden door zware dumpers en shovels, om elders een terrein op te hogen.
Ook heipalen, niet goed wat mij betreft. Je kan gevoeglijk aannemen dat een stukje
archeologische bodem onder een flatgebouw later nooit meer onderzocht gaat worden.
Nog afgezien van de schadelijke effecten van de bodemingrepen zoals waterpeilverlagingen etc. die ermee gepaard gingen.
• Deze enquete is wel erg oppervlakkig!
• Enige opmerking is dat bij sommige vragen zoals bij een acceptabele dikte van laag om
fysieke objecten te behouden geen vakje staat waarom je juist voor deze optie hebt
gekozen. Dat is bij meerdere vragen het geval. Verder moest je bij een paar vragen wel
een antwoord invullen omdat je anders niet verder kon. Als je antwoord van keuze er niet
bij zat dan had je pech en moest je toch iets invullen. Volgende keer opnemen: geen
mening, geen van allen, vakje opmerkingen oid. Verder prima enquete.
• De enquete is nogal zwart-wit. Elke situatie is anders. Zo is op pleistocene gronden een
ondiepe verstoring ongewenst aangezien het archeologisch niveau daar meestal ondiep
ligt. Bovendien komt een pubnt niet aan de orde: willen we uberhaupt dat er over een
vindplaats heen word gebouwd?
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NB in aanvulling op vorige opmerkingen: ik vind het heel goed dat deze vragenlijst wordt
voorgelegd! Hij is alleen iets te grofmazig, maar het is beslist heel nuttig en belangrijk dat
dit onderzoek wordt gedaan.

Algemene opmerkingen
• Wij beschikken over doumentatie over mate van verstoring op plaatsen van
palenfunderingen uit de jaren '60 en '70 w.o. foto's en tekeningen. Deze zullen we toesturen aan Maarten Groenendijk.
• Beroepshalve heb ik weinig voeling met de technische kant van behoud, maar het stoort
mij dikwijls dat de uiteindelijke oplossingen zo banaal en oncreatief zijn en zelden zijn
ingepast in een plaatselijke geschiedenisbeleving. Dat gaat gewoonlijk louter toevallig als
er lokaal mensen op inspringen. Ik zou daar graag meer lanndelijke aandacht voor willen.
Vandaar mijn wat onorthodoxe en weinig technisch 'diepgravende' antwoorden.
• Het probleem met mijn fucntie is, dat ik het onderwerp veel in het veld tegen kom, maar
met het uiteindelijk advies (of beleid ) weinig te maken heb. Ik weet er natuurlijk veel van
af maar alle ins en outs kan ik niet zomaar ophoesten.
• Al enkele jaren wordt gesproken/gediscussieerd over archeologievriendelijk bouwen. In
het veld merken we dat deze discussie zich nog niet tot beleid heeft gevormd. Wegcunetten worden zonder archeologisch onderzoek uitgegraven, 'omdat slechts 20 cm van
de bovenlaag wordt weggegraven, en het archeologische sporenvlak niet wordt aangetast'. Uit ervaring weet ik dat -zeker in het rivierengebied- dit ernstige gevolgen voor
het archeologische sporenvlak heeft (verblauwing). Ik hoop dat het symposium tot speerpunten leidt en dat dit wordt gebruikt in beleidsvoering.
• Meer en duidelijk onderzoek is absoluut noodzakelijk. Er worden nu beslissingen genomen,
waarbij het volstrekt onduidelijk is of dit nadelige gevolgen voor de archeologie gaat
hebben; een gemeente wil nog wel eens in de verleiding komen dat kosten gedrukt
kunnen worden onder het motto van archeologievriendelijk en dat kan niet de bedoeling
zijn; het moet dan wel vanuit bewezen wetenschappelijk oogpunt onderbouwd zijn.
Beperkt heien is zo'n voorbeeld, waarbij geen rekening wordt gehouden met de vele
nadelige gevolgen van het heien (ook als dit schroefheien is).
• Kennis verzamelen om een verantwoorde keuze te kunnen maken welke methode in welke
situatie het beste is, is goed. Kennis verzamelen om een landelijke werkwijze vast te
stellen niet; iedere situatie is anders.
• Toevoeging 14a: een symposium kost te veel tijd.
• Doelbewust vernietigen zou strafbaar moeten zijn.
• Een goed initiatief!
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Appendix II

Lijst van geïnterviewden

Rene Isarin, directeurCrevasse Advies, Kockengen

Boudewijn Goudswaard, Loes Janssen, Sigrid van Roode, Sander van der End, directeur en
medewerkers van ArchaeoLogic, Woerden

Michel Vorenhout, onderzoeker monitoring Instituut voor Geo- en Bioarcheologie, VU
Amsterdam (nu zelfstandig als MVH Consult)

Nathalie van Jole, project archeoloog provincie Zeeland, Middelburg (nu zelfstandig in
Artefact, advies en onderzoek.

Nathalie Vossen, directeur Stichting Archeologische Monumentenwacht, Amersfoort (nu
zelfstandig in PRO-erfgoed, advies cultuurhistorie)

Hans Huisman, senior onderzoeker instandhouding, Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
Amersfoort,

Daan Raemakers, hoogleraar archeologie, Universiteit Groningen.

Piet Kleij, gemeentelijk archeoloog, Zaanstad

Iepie Roorda, senior beleidsmedewerker behoud, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Heleen Visscher, stadsarcheoloog, Bureau Archeologie, gemeente Almere
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