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Normen archeologisch onderzoek 
Overzicht van de normen die bepalen of archeologisch onderzoek nodig is. Dit overzicht hoort bij de archeologische (verwachtings)waardenkaart van 
Geertruidenberg. 
Categorie  Kleur Archeologische verwachting en waarde Vrijstellingsgrens  Onderzoeksmethode (indicatief, want vergt maatwerk) 

1 Rood met grijze 

arcering 

Zeer hoge waarde 

Dit betreft de twee wettelijk beschermde 

rijksmonumenten van het vm. Kartuizerklooster  

 

Rijksbeleid: geen bodemingrepen toegestaan 

zonder vergunning van de Minister 

Rijksbeleid als voorheen in de Monumentenwet 1988 met daarin besloten de Wet op 

de Archeologische Monumenten zorg 2007. Nu vervangen door de Erfgoedwet 2016, 

vooruitlopend op de Omgevingswet. 

2 Donkerrood Zeer hoge verwachtingswaarde 

Dit betreft de historische kern Geertruidenberg en 

haar vestingwerken 

50m2 en 30 cm –Mv (-Mv: onder maaiveld) Uitvoerig bureauonderzoek, of gelijk het uitvoerige bureauonderzoek in Programma 

van Eisen voor proefsleuvenonderzoek opnemen. Indien een initiatiefnemer perse wil 

starten met een booronderzoek, dan zal het plan daarvoor gemotiveerd moeten 

worden en ter beoordeling aan de gemeente moeten worden voorgelegd. 

3 Roze met nadere 

lijnaanduiding 

Hoge verwachtingswaarde 

- Locaties waar al in 1832 bebouwing was en een 

zone van 10 m daar omheen 

- Vestingwerken ten zuiden en zuidwesten van de 

woonkern Geertruidenberg en een zone van 10 m 

daar omheen 

100m2 en 40 cm –Mv 

 

Uitvoerig bureauonderzoek, of gelijk het uitvoerige bureauonderzoek in Programma 

van Eisen voor proefsleuvenonderzoek opnemen. Indien een initiatiefnemer perse wil 

starten met een booronderzoek, dan zal het plan daarvoor gemotiveerd moeten 

worden en ter beoordeling aan de gemeente moeten worden voorgelegd.  

4 Roze Hoge verwachtingswaarde 

- Dekzandruggen incl. kleine dekzandvlakten  

 

100m2 en 50 cm –Mv  

 

Starten met een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende 

fase om de bodemopbouw in beeld te hebben en de archeologische verwachting te 

staven. 

5 oranjegeel Middelhoge verwachtingswaarde 

- Oeverkanten 

- Gebied rondom het Oude Maasje 

- Zone langs de Donge 

- Middeleeuws cultuurlandschap bij  AMK-

terreinen van het vm. Kartuizerklooster 

- Dryas terras 

- Grote doorbraakkreek op Dryas terras 

1000 m2 en 50 cm –Mv  

 

Starten met een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende 

fase om de bodemopbouw in beeld te hebben en de archeologische verwachting te 

staven. 

6  Lichtgeel Lage verwachtingswaarde 

- Vlakte- en getijafzettingen (minus zone AMK-

terreinen) 

- Kleine doorbraakkreken 

- Ontgonnen veenvlakte 

- Grote dekzandvlaktes 

Onderzoek vroeg in planfase bij MER-

plichtige projecten, projecten vallend onder 

de Wro, de Wet Milieubeheer of de Tracewet 

en bij ontgrondingen met een planoppervlak 

van 5 hectare of meer; en waarbij ook sprake 

is van een bodemverstoring dieper dan 50 

cm - MV.   

 

Starten met bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase 

om bodemopbouw in beeld te hebben en de archeologische verwachting te staven. 

Het plangebied is één geheel en opknippen daarbinnen is niet toegestaan. 

Meldingsplicht van kracht op basis van artikel 5.10 Erfgoedwet e.v. bij het aantreffen 

van archeologische vondsten en waarnemingen. 

7  Wit  Geen verwachtingswaarde Vrijgeven   

8  Arceringen  Onderliggende verwachtingswaarde geldt ; dit 

betreft ophogingen of ontgravingen 

Overeenkomstig de onderliggende 

verwachting 

Maatwerk in overleg met gemeente. Diepte van de veronderstelde verstoring of dikte 

van de opgebrachte bodemlaag aantonen in relatie tot de veronderstelde 

diepteligging van de hoogst liggende archeologisch relevante bodemlaag (schriftelijk 

indien ontvankelijk of boringen). (Zie ook par. 1.5 van bijlage 1 bij Nota Archeologie.) 


