ARC HEOLOGIE

CHECKLIST
Beoordeling standaardrapport IVO-waarderend

Algemene punten
1.		Het IVO-waarderend (voorzover proefsleuven- of
booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling
die beschikt over een opgravingsvergunning
TOELICHTING De opgravingsvergunning wordt afgegeven door de Minister van Onderwijs

en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond “bekwaam te zijn tot het doen van
opgravingen”.

2.		In het rapport dient vermeld te zijn of het onderzoek
conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) is
uitgevoerd.
TOELICHTING Het Besluit archeologische monumentenzorg stelt dat indien een onderzoek is

uitgevoerd conform een door de Minister aangewezen versie van de KNA, het aannemelijk
is dat de vergunninghouder zich houdt aan de in de beroepsgroep geldende normen. Indien
de KNA expliciet genoemd wordt in de rapportage is het onderzoek toetsbaar aan alle onderdelen van die KNA, inclusief alle eisen die aan de uitvoerders van het onderzoek worden
gesteld.

3.		In de titel van het rapport dient een verwijzing te staan naar
het plangebied en het type onderzoek
TOELICHTING Het archeologisch vooronderzoek kent de methoden Bureauonderzoek, IVO-

verkennend, IVO-karterend en IVO-waarderend. Verschillende combinaties van methoden
en technieken zijn mogelijk, afhankelijk van de vraagstelling: IVO-waarderend booronderzoek: IVO-proefsleuvenonderzoek (waarderend als vervolg op een ander type onderzoek, of
gecombineerd IVO-karterend en IVO-waarderend na een bureauonderzoek of verkenning).

4.		Het rapport dient de volgende administratieve gegevens te
vermelden:
a. de datum.
b. de opdrachtgever.
c. de uitvoerder.
d. het onderzoeksmeldingsnummer.
e. de bevoegde overheid (gemeente, provincie of rijk).
f. 	de locatie van het plangebied (gemeente, plaats, toponiem, minimaal 4 x/y coördinaten
in tekst of kaart).
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g. de periode waarin het onderzoek daadwerkelijk is uitgevoerd.
h. de (digitale) kaart van het onderzoeksgebied.
i.

het beheer (de beheerder) en de plaats van de onderzoeksdocumentatie.

Vraagstelling
5.		Voor een proefsleuvenonderzoek is een goedgekeurd
Programma van Eisen (PvE) vereist. In de rapportage dient
hiernaar te worden verwezen
TOELICHTING De Wet op de archeologische monumentenzorg stelt dat gemeente, provincie

en rijk bevoegd zijn eisen te stellen aan het rapport dat de archeologische waarde van een
terrein in voldoende mate aantoont. In de KNA is hiertoe een protocol PvE opgenomen met
bijbehorend format. Het PvE dient te zijn opgesteld door een actor conform KNA (zie protocol) en goedgekeurd door de bevoegde overheid.

6.		

Het rapport dient een vraagstelling te vermelden

TOELICHTING De vraagstelling richt zich op de waarderende fase van het IVO. De conclusies

dienen aan te sluiten op de vraagstelling. De eerste vraagstelling van IVO-waarderend is
altijd: wat is de aard(type), omvang, diepteligging, en datering van de archeologische vindplaats? De tweede vraagstelling voor het IVO-waarderend is: “is de vindplaats behoudenswaardig?”

METHODE EN UITVOERING
7.		Het rapport dient een beschrijving en een onderbouwing
van de gekozen onderzoeksmethode en - technieken te
geven (locatie en dekkingsgraad proefsleuven, specialistisch
onderzoek)
TOELICHTING Van deze methode van het IVO dient te worden aangetoond dat deze effectief

is om een waardestelling van de vindplaats op te leveren. Hierbij wordt met name gedoeld
op het dekkingspercentage van de proefsleuven in relatie tot het onderzoeksgebied, of de
dichtheid van het boorgrid in relatie tot de omvang van de vindplaats, of het dekkingspercentage van de oppervlaktekartering. Specificaties hiervoor ontbreken in de KNA.
Als de methode is voorgeschreven in het PvE dient dit in het rapport te zijn aangegeven.

RESULTATEN
8.		Het rapport dient een kaart of kaarten met de verspreiding
van de grondsporen en/of vondsten en andere relevante
waarnemingen te bevatten
TOELICHTING Zie KNA-specificatie VS05
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9.		Het rapport dient beschrijving en waardering van de
aangetroffen vindplaatsen (catalogus) te bevatten, zowel in
de vorm van tekst als in de vorm van een kaart of kaarten,
bestaande uit:
a. de locatie (met centrumcoördinaat).
b. het vindplaatstype.
c. de datering.
d. de diepteligging.
Bij losse kaartbijlagen dienen de gegevens van vraag 4 a-d te worden vermeld, evenals de
publicatie waar de bijlage bij hoort.

10.	De illustraties moeten minimaal de volgende informatie
bevatten:
-

schaal (bij papierformaat).

-

oriëntatie (noordpijl).

-

Coördinaten.

-

topografie ondergrond.

-

een legenda.

11.	Zijn de veldactiviteiten uitgevoerd en gerapporteerd tot op
het niveau waarop een selectiebesluit gefundeerd genomen
kan worden?
TOELICHTING Verlangd wordt een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein in

voldoende mate is vastgesteld. Pas dan kan de overheid een besluit nemen.
Als het rapport afsluit met een (definitieve) archeologische waardestelling, dan kan de overheid een selectiebesluit nemen.
Als het rapport niet afsluit met een (definitieve) archeologische waardestelling, dan is de
doelstelling van het onderzoek niet gerealiseerd. In dit geval dient aangegeven te zijn welk
onderzoek nog moet worden uitgevoerd om een selectiebesluit te kunnen nemen. Wordt ook
aan deze eis niet voldaan, dan kan het rapport niet worden goedgekeurd.

12.	Indien sprake is van een IVO- waarderende fase, dienen de
vindplaatsen gewaardeerd te zijn met gebruikmaking van de
in de KNA genoemde waarden, criteria en puntenverdeling
TOELICHTING KNA 3.1, Bijlage IV: Het waarderen van vindplaatsen

13.	Het advies ten aanzien van de keuze tussen behoud,
opgraven of vrijgeven (het zogenaamde selectieadvies) dient
nader gemotiveerd te zijn op archeologische gronden
TOELICHTING Nadat de vindplaatsen zijn gewaardeerd staat de mogelijkheid open een zoge-

naamd selectieadvies aan de betrokken overheid te geven. Dit advies heeft betrekking op
het vervolgtraject: inpassen en fysiek beschermen, opgraven of het terrein vrijgeven. Van
belang is zicht te krijgen op de fysieke mogelijkheden de vindplaats te beschermen.
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14.	Het selectieadvies dient rekening te houden met het
vastgestelde archeologische beleid van de relevante
overheden
15.	Bij de advisering ten aanzien van bescherming of opgraving
dient rekening gehouden te zijn met de plaats, diepte en aard
van de geplande ingrepen
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