Archeologische Beleidsnota Gemeente Enkhuizen

Bijlage 5a. De AMZ-cyclus op land
Inleiding
De AMZ-cyclus omvat de volgende fasen:
-

Bureauonderzoek en opstellen van PvE’s;

-

Inventariserend veldonderzoek (verkennende/karterende/waarderende fase);

-

Archeologische opgraving;

-

Archeologische begeleiding;

-

Selectiebesluit: bescherming/vrijgeven.

Bureauonderzoek en opstellen van PvE’s
Tijdens het bureauonderzoek wordt informatie verworven, aan de hand van bestaande bronnen, over
bekende of verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, omvattend de aan- of
afwezigheid, aard en omvang, datering, gaafheid en conservering en relatieve kwaliteit daarvan. Het
raadplegen van de archeologische verwachtingskaart inclusief achterliggende informatie, voorziet in
hoge mate in de noodzakelijke informatie ten behoeve van een bureauonderzoek. Daarnaast dienen in
ieder geval nog de beschikbare historische kaarten geraadpleegd te worden (bijv. Kadasterkaart ca.
1830). Indien relevant dient in deze fase tevens lokaal aanwezige expertise (o.a. gemeentelijk archiefmedewerker, amateur-archeologen en beroepsarcheologen) te worden geraadpleegd.
Het bureauonderzoek resulteert in een advies voor het vervolg. Er zijn twee mogelijkheden: het kan zijn
dat er niets hoeft te gebeuren, of het kan zijn dat ten behoeve van de besluitname inzake de vergunningverlening een inventariserend veldonderzoek nodig is. Voor booronderzoeken is een PvE niet verplicht. Wel dient voor elk booronderzoek een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld te worden dat deel uitmaakt van het onderzoeksvoorstel. Dit PvA dient goedgekeurd zijn door de opdrachtgever en eventueel
door het bevoegd gezag. Om de kwaliteitseisen conform de KNA te waarborgen en een deskundig advies te garanderen, wordt geadviseerd om ook de grotere boorprojecten in het kader van een inventariserend archeologisch veldonderzoek aan de hand van een PvE te laten uitvoeren.
Als het gaat om gravend onderzoek zal een PvE moeten worden opgesteld door een daartoe bevoegd
archeoloog. Het bevoegd gezag toetst dit PvE en stelt het vast. Bij gemeenten waar geen (senior)archeoloog in dienst is, worden de PvE´s beoordeeld door een ingehuurde senior-archeoloog of door
een archeoloog werkzaam bij andere overheden (RCE, provincie of andere gemeenten).
Inventariserend veldonderzoek (IVO)
Tijdens het inventariserend veldonderzoek wordt (extra) informatie verworven over bekende of verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing van de
archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek en middels waarnemingen in het veld.
Het veldonderzoek bestaat uit een aantal fasen waarin steeds verder wordt ingezoomd op de aanwezige archeologische waarden.
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Verkennende fase
De verkennende fase is gericht op het in detail in beeld krijgen van de archeologische verwachting voor
een plangebied. Hoewel de gedetailleerde archeologische verwachtingskaart hieraan in principe voldoet, zijn er situaties denkbaar dat aanvullende gegevens nodig zijn over de specifieke geologische
opbouw van een gebied en de hieraan te relateren archeologische verwachting. Een voorbeeld zijn
gebieden met niet bekende, maar mogelijk omvangrijke bodemverstoringen, waardoor de toegekende
verwachting naar beneden dient te worden bijgesteld. Het verkennend veldonderzoek heeft een extensief karakter, waarbij bijvoorbeeld door middel van ‘losse’ boorraaien een gebied wordt onderzocht
(afstand tussen raaien bijvoorbeeld 100 tot 200 m). De verkennende fase moet worden gezien als een
voorbereiding op een gerichte karterende fase (en is dan ook niet verplicht). In sommige gevallen kunnen de resultaten van de verkennende fase leiden tot het geheel vrijgeven van een gebied. De verkennende fase kan met name interessant zijn voor grotere plangebieden; hoe kleiner het gebied, hoe lager
het rendement van een verkennende fase omdat naar verhouding meer boringen nodig zijn.
Karterende fase
Het doel van de karterende fase is het in kaart brengen van (nog onbekende) archeologische vindplaatsen. In de meeste gevallen bestaat een kartering uit booronderzoek, aangevuld met een oppervlaktekartering. De boordichtheid en -strategie worden bepaald door de specifieke onderzoeksvraag en
de archeologische verwachting.
In de KNA 3.1 zijn voor het eerst richtlijnen opgenomen over de te hanteren boordichtheden onder verschillende omstandigheden. Deze zijn gebaseerd op een omvangrijke studie naar de betrouwbaarheid
en toepasbaarheid van booronderzoek in de prospectiearcheologie (RAAP-rapport 1000 (Tol e.a.,
2004) en de leidraad booronderzoek van de SIKB (Tol e.a., 2006).
In sommige gevallen kan blijken dat een booronderzoek niet de beste methode is voor een karterende
fase, maar dat juist gravend onderzoek (proefsleuven of proefputten) noodzakelijk zijn (bijv. voor het
karteren van een mogelijk grafveld).
Waarderende fase
De waarderende fase van het inventariserend veldonderzoek dient om meer duidelijkheid te verkrijgen
over de aard en begrenzing van een vastgestelde archeologische vindplaats ten behoeve van de waardebepaling. Zo kan het gewenst zijn om een archeologische vindplaats zo optimaal mogelijk te behouden, bijvoorbeeld door middel van inpassing. Een waarderend inventariserend veldonderzoek (vaak
door middel van proefsleuven/proefputten) is tevens gewenst voorafgaand aan een archeologische
opgraving, teneinde gedetailleerde gegevens te verkrijgen met het doel de opgraving zo doelgericht
mogelijk te kunnen uitvoeren. De vindplaatsen worden onderzocht op hun fysieke kwaliteit (gaafheid en
conservering), aard, datering, omvang en diepteligging. Een waarderend onderzoek bestaat in veel
gevallen uit een proefsleuvenonderzoek, maar kan ook andersoortig onderzoek inhouden (geofysisch
onderzoek of waarderend booronderzoek).
Proces van waardestelling
De vindplaatsen worden in eerste instantie op hun fysieke kwaliteit (gaafheid en conservering) beoordeeld. De beoordeling van de fysieke kwaliteit is gerelateerd aan de archeoregio waarin de vindplaats
zich bevindt; op deze wijze wordt de conserveringstoestand in relatie tot andere relevante sites bekeken.
Indien te verwachten is dat op één van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt de vindplaats in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel ervoor te zorgen dat aan terRAAP-rapport 1591 / definitief concept versie 2, 8 maart 2013
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reinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn maar desondanks inhoudelijk van groot belang, geen negatief selectiebesluit wordt toegekend.
Vindplaatsen die op grond van hun fysieke kwaliteit als in principe behoudenswaardig zijn aangemerkt,
worden vervolgens gewaardeerd op hun inhoudelijke kwaliteit. Eerst vindt een afweging plaats op de
eerste drie inhoudelijke kwaliteitscriteria: zeldzaamheid, informatiewaarde en ensemblewaarde. Na
deze weging wordt bij vindplaatsen met een lagere inhoudelijke waardering nagegaan of het criterium
representativiteit van toepassing is. Hierbij dient ook de onderzoeksagenda van de gemeente te worden betrokken. Uiteindelijk volgt op basis van deze waardestelling een selectieadvies en selectiebesluit. Dit advies en besluit kan verschillende vormen aannemen:
Archeologische opgraving
Een archeologische opgraving heeft als doel vondst- en spoorgegevens van een archeologische vindplaats te verzamelen en te documenteren en is gericht op vooraf geformuleerde onderzoeksdoelstellingen (vastgelegd in een PvE). Tijdens een archeologische opgraving worden sleuven en putten aangelegd en wordt de archeologische vindplaats vernietigd (archivering ex situ). Alleen de te verstoren oppervlakken worden onderzocht. Na opgraving kunnen de geplande werkzaamheden zonder beperkingen
worden uitgevoerd. Wel worden beschermende maatregelen (o.a. regelgeving) getroffen voor niet opgegraven delen van een vindplaats.
Archeologische begeleiding
Tijdens een archeologische begeleiding worden vondst- en spoorgegevens van een (mogelijk aanwezige) vindplaats geregistreerd, zonder dat daarbij sprake is van het aanleggen van sleuven of putten.
Archeologische begeleiding wordt uitgevoerd tijdens bodemverstorende activiteiten die om nietarcheologische redenen plaatsvinden en waar gegronde redenen zijn om aan te nemen dat archeologische waarden aanwezig zouden kunnen zijn. Bij vaststelling van archeologische waarden kan een begeleiding alsnog resulteren in een archeologische opgraving. Let op: archeologische begeleiding is
alleen onder strikte voorwaarden een gangbare onderzoeksmethode. Er moet sprake zijn van een situatie waarin het normale archeologische onderzoekstraject niet kan worden doorlopen. In de KNA 3.2
(vrijgegeven voor gebruik in november 2010) staan onder ‘Protocol archeologische begeleiding’ de
volgende mogelijke aanleidingen voor een begeleiding:
-

wanneer als gevolg van fysieke belemmeringen het niet mogelijk is om adequaat vooronderzoek te
doen;

-

wanneer er op grond van de beschikbare archeologische informatie wordt geconcludeerd dat het
doen van een opgraving niet (meer) nodig is, maar men toch graag het zekere voor het onzekere
wil nemen;

-

wanneer sprake is van bijzondere onderzoeksvragen bij uitvoeringstrajecten.

Een archeologische begeleiding kan drie verschillende doelen hebben. Dit is afhankelijk van de plaats
van het onderzoek in het AMZ-proces.
- Wanneer de begeleiding plaatsvindt vóór het selectiebesluit, dan heeft deze hetzelfde doel als het
proces inventariserend veldonderzoek proefsleuven (IVO-P). Dit doel is: “het aanvullen en toetsen
van het gespecificeerde verwachtingsmodel, dat gebaseerd is op het bureauonderzoek”. Het gaat
hierbij om een kleine ingreep in een groot gebied, of gebieden in stads- of dorpscentra, waar de archeologische waarden door opstallen pas door sloop toegankelijk worden. Hiervoor is een PvE vereist.
- Wanneer de begeleiding plaatsvindt ná het selectiebesluit en er derhalve op grond van waarderingscriteria sprake is van een behoudenswaardige vindplaats, dan heeft deze hetzelfde doel als het pro-
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ces Opgraven: “het documenteren van gegevens en het veiligstellen van materiaal van vindplaatsen
om daarmee informatie te behouden die van belang is voor kennisvorming over het verleden”. Ook
hiervoor is een PvE vereist.
- Wanneer een begeleiding betrekking heeft op bodemingrepen op gewaardeerde terreinen, dus zowel
op beschermde terreinen als op AMK-terreinen is het doel “om binnen de grenzen van de verstoring
tijdens de grondwerkzaamheden waargenomen vondsten te documenteren en te bergen. Een essentiële meerwaarde van een archeologische begeleiding is dat tijdens de uitvoering archeologisch toezicht wordt gehouden op een juiste uitvoering van civiele werkzaamheden conform de vergunningvoorwaarden. Daardoor wordt mogelijke schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden
voorkomen”.
Bescherming
Bescherming houdt in dat er fysieke maatregelen worden getroffen op het terrein met archeologische
waarden zelf (bescherming in situ). Doel daarvan is de meest gunstige randvoorwaarden te scheppen
voor duurzaam behoud, zonder de aanwezige archeologische waarden te beschadigen. Bescherming
betekent niet per definitie dat op terreinen geen ontwikkelingen meer mogelijk zijn. Onder stringente
voorwaarden kunnen ook op beschermde terreinen bovengronds ontwikkelingen plaatsvinden. Specifiek
met de Belvedere-doelstelling `behoud door ontwikkeling` in het achterhoofd, kunnen ruimtelijke ontwikkelingen op monumentale terreinen zelfs wenselijk zijn om het hier verborgen verleden beleefbaar te
maken.
Vrijgeven
De resultaten van het archeologisch onderzoek kunnen ten slotte ook zodanig zijn dat geen vervolgstappen hoeven te worden voorgesteld. De geplande bodemingrepen kunnen in dat geval zonder beperkingen ten aanzien van archeologische waarden worden uitgevoerd. Hiertoe kan besloten worden
als er geen archeologische waarden aanwezig zijn of van zo’n marginale betekenis zijn, dat verder
onderzoek of bescherming een te zwaar middel is. Ook zwaar verstoorde vindplaatsen, waarvan op
grond van waarderend onderzoek duidelijk is geworden dat de wetenschappelijke informatiewaarde te
sterk is aangetast, kunnen genomineerd worden om zonder verder onderzoek te worden vergraven.
Dergelijke situaties zijn nogal eens punt van discussie, met name vanwege de kans op bijzondere
vondsten (bijvoorbeeld een diep ingegraven waterput). Die situaties zullen zich altijd blijven voordoen,
wat geen belemmering moet zijn een beargumenteerd, selectief beleid te voeren ten aanzien van een
adequate archeologische monumentenzorg.
Amateur-archeologen
In het verleden voerden amateur-archeologen soms min of meer zelfstandig opgravingen uit. Door de
veranderende regelgeving zijn de eisen die gesteld worden aan het verrichten van archeologisch onderzoek sterk aangescherpt (KNA, Erfgoedinspectie ). Dit betekent dat ook voor amateur-archeologen
nieuwe regels gelden. Vaak wordt gedacht dat de inzet van amateurs en vrijwilligers niet meer mogelijk
is. Amateurs kunnen echter deelnemen aan professioneel onderzoek door een gecertificeerd archeologisch bedrijf of een gemeente met een opgravingsvergunning. Zij dienen dan wel te werken onder supervisie van een erkend leidinggevende. Gemeenten kunnen de deelname van lokale amateurarcheologen bij onderzoek stimuleren door in het Programma van Eisen voor de uitvoering van archeologisch onderzoek de voorwaarde op te nemen dat de uitvoerder lokale amateurs bij het onderzoek
betrekt.
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