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7.1 INLEIDING 

De beleidsadvieskaart is het instrument waarmee ruimtelijke ingrepen kunnen worden 

afgezet tegen het archeologisch belang van de te ontwikkelen locatie. Indien op een locatie 

archeologische waarden aanwezig zijn of worden verwacht, kan snel en eenvoudig worden 

bekeken of er dient te worden gestreefd naar planaanpassing of dat er archeologisch 

onderzoek noodzakelijk is. Anderzijds kan uit de beleidsadvieskaart blijken dat er op een 

bepaalde locatie geen archeologische waarden worden verwacht en dat de geplande ingreep 

zonder nader archeologisch onderzoek kan plaatsvinden. 

7.2 TOTSTANDKOMING BELEIDSADVIESKAART 

De beleidsadvieskaart is samengesteld op basis van: 

 de bronnenkaart (hoofdstuk 3); 

 de archeologische verwachtingskaart (hoofdstuk 4); 

 bodemkundige eenheden (hoofdstuk 5); 

 het Provinciaal belang archeologie (december 2009); 

 de onderzoeksrichtlijnen provincie Drenthe (Beleidsbrief Provinciaal archeologiebeleid 

2007); 

 reeds archeologisch onderzochte terreinen. 

Op de beleidskaart zijn de archeologische adviezen aangegeven door middel van gekleurde 

vlakken waarmee de archeologische verwachtingen, AMK-terreinen en terreinen van 

provinciaal belang zijn aangegeven. Voor de verschillende landschapstypen (glaciaal, 

dekzand, stuifzand, beekdalen, veen, marien en overige) wordt onderscheid gemaakt tussen 

gebieden met een hoge, middelhoge en lage verwachting. Voorts worden plaggendekken 

aangegeven alsmede locaties met een (vermoedelijk) verstoord bodemprofiel.  

De reeds onderzochte terreinen zijn weergegeven op basis van het selectieadvies van het 

betreffende onderzoek (bron: Archis II, stand januari 2011). Onderzochte terreinen waarbij 

op basis van verkennend of karterend veldonderzoek geen vervolgonderzoek is 

geadviseerd, zijn aangegeven als omlijnde witte vlakken. 

7.3 VOORRANGSREGEL TEN AANZIEN VAN MEERDERE BELEIDSADVIEZEN IN EEN 

GEBIED 

De beleidsadvieskaart is een complex product: op één en dezelfde locatie kan sprake zijn 

van meerdere beleidsadviezen. In zoverre er sprake is van een conflict ten aanzien van de te 

hanteren onderzoeksmethoden geldt de volgende voorrangsregel, op volgorde van te 

volgen onderzoeksmethode: 

7 Beleidsadvieskaart 

HOOFDSTUK 
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1. AMK-terreinen; 

2. Gebieden van Provinciaal Belang Archeologie; 

3. Bijzondere terreinen; 

4. Archeologische verwachting. 

7.4 BESCHRIJVING ADVIEZEN BELEIDSADVIESKAART 

Hieronder volgt een beschrijving van de adviezen ten aanzien van archeologisch onderzoek 

op de beleidsadvieskaart. 

7.4.1 VRIJSTELLING 

Vrijstelling van archeologisch onderzoek is mogelijk indien: 

 het plangebied geheel in een zone ligt met een lage verwachting en/of (met zekerheid) 

verstoorde bodem; 

 de nieuwe bodemingreep binnen de begrenzingen van een reeds verstoord gebied blijft. 

Te denken valt daarbij aan nieuwbouw op een locatie die voorheen ook bebouwd was, 

met dien verstande dat de nieuwe bebouwing en funderingen binnen de horizontale en 

verticale afmetingen blijven als de oude bebouwing; 

 de bodemingreep niet dieper reikt dan 30 cm –mv in terreinen waar een bouwvoor 

aanwezig is; 

 de bodemingreep een gebied kleiner dan 1000 m2 omvat. Deze vrijstelling geldt echter 

niet indien de ingrepen (deels) in een AMK-terrein of diens bufferzone van 50 m vallen, 

uitgezonderd de historische dorpskernen (zie volgende punt). Het oppervlaktecriterium 

geldt voor het totaal te verstoren oppervlak en is niet deelbaar in deelplangebieden; 

 de bodemingreep een gebied kleiner dan 100 m2 betreft in de historische kernen van 

Roderwolde (AMK-nr. 13977), Norg (AMK-nr. 14006), Westevelde (AMK-nr. 14009), 

Leutingewolde (AMK-nr. 14411), Sandebuur (AMK-nr. 14412), Peizerwold (AMK-nr. 

14413), Roden (AMK-nr. 14414), Peize (AMK-nr. 14416), Steenbergen (AMK-nr. 14417), 

Een (AMK-nr. 14418), Lieveren (AMK-nr. 14419), Langelo (AMK-nr. 14420), Peest (AMK-

nr. 14421). 

7.4.2 VRIJSTELLING TEN AANZIEN VAN AGRARISCH GEBRUIK 

Voor agrarische activiteiten geldt het volgende: 

 vrijstelling van archeologisch onderzoek/vergunningaanvraag voor ploegen tot 30 cm –

mv: dit geldt zowel voor de bekende archeologische terreinen als de 

verwachtingsgebieden; 

 vrijstelling van archeologisch onderzoek/vergunningaanvraag voor niet-kerend woelen 

tot 10 cm onder de bouwvoor: dit geldt zowel voor de bekende archeologische terreinen 

als de verwachtingsgebieden; 

 vrijstelling van archeologisch onderzoek/vergunningaanvraag voor aanleg van drainage 

(ongeacht de hiervoor te hanteren techniek) in archeologische verwachtingsgebieden. 

Echter, voor het aanleggen van een drainage op een es of een bekend archeologisch 

terrein is archeologisch onderzoek en een vergunningsaanvraag vereist. Daarbij dient de 

waterhuishoudkundige noodzaak aangetoond te worden. 
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 archeologisch onderzoek en vergunningaanvraag is verplicht voor het diepploegen of 

mengwoelen dieper dan 30 cm, afgraven dieper dan 30 cm, egaliseren, ontginnen, aanleg 

of vergraven van sloten, het aanleggen of rooien van bos en boomgaard waarbij stobben 

moeten worden verwijderd. Hierbij gelden de horizontale onderzoeksvrijstellingen zoals 

op de gemeentelijke beleidsadvieskaart is aangegeven. Met andere woorden: als de 

omvang van de ingreep de vrijstellingsgrens overschrijdt, is archeologisch onderzoek en 

vergunningaanvraag vereist. 

7.4.3 CONTROLEREND BOORONDERZOEK 

Controleboringen hebben tot doel vast te stellen of het bodemprofiel van een gebied 

conform de verwachting verstoord is. Controlerend booronderzoek heeft een dichtheid van 

minimaal 3 boringen per ha. De boringen dienen te worden gezet met een gutsboor (3 cm ø) 

of een Edelmanboor (6 of 7 cm ø) tot een diepte van minimaal 30 cm in de onverstoorde C-

horizont. Als uit dit onderzoek blijkt dat de bodem niet (ernstig) verstoord is en dat 

mogelijk archeologiehoudende lagen nog redelijk intact zijn, dan dient het onderzoek te 

worden opgeschaald tot een verkennend booronderzoek. 

7.4.4 VERKENNEND BOORONDERZOEK 

Een verkennend booronderzoek heeft tot doel de mate waarin het bodemprofiel intact is te 

toetsen. Tevens kan een verkennend booronderzoek vaststellen hoe dik het (resterende) 

plaggendek nog is en of er dekzandruggen of (grotere) dekzandkoppen onder het maaiveld 

aanwezig zijn. In stuifzandgebieden dient het verkennend booronderzoek zich te richten op 

de aanwezigheid van een fossiele bodem.  

Voor het opsporen van archeologische vindplaatsen is een verkennend booronderzoek niet 

geschikt, tenzij het om een grotere archeologische nederzettingslocatie met een dichte 

vondstspreiding gaat. Bij een verkennend booronderzoek worden minimaal 6 boringen per 

ha gezet tot een diepte van minimaal 30 cm in de onverstoorde C-horizont. De boringen 

dienen te worden uitgevoerd met een gutsboor van 3 cm ø of met een  

Edelmanboor van 6 of 7 cm ø. Bij gebruik van een Edelmanboor dienen archeologisch 

relevante lagen op archeologische indicatoren te worden gezeefd op een zeef met een 

maaswijdte van maximaal 4 mm. Op locaties waar het bodemprofiel intact is (zie par. 5.2), 

dient een karterend booronderzoek te volgen op het verkennend booronderzoek. 

7.4.5 KARTEREND BOORONDERZOEK 

Karterend booronderzoek heeft tot doel vindplaatsen op te sporen. Bij dit type onderzoek 

wordt gebruik gemaakt van een Edelmanboor met een boordiameter van 15 cm (bij 

boringen in het mariene kleigebied kan om praktische redenen een Edelmanboor van 10 of 

12 cm ø gebruikt worden). De boordichtheid bedraagt minimaal 20 boringen/ha. Relevante 

archeologische lagen dienen op archeologische indicatoren te worden gezeefd op een zeef 

met een maaswijdte van maximaal 4 mm. 
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7.4.6 KARTEREND PROEFSLEUVENONDERZOEK 

Karterend proefsleuvenonderzoek heeft primair tot doel vindplaatsen op te sporen.  

Karterend proefsleuvenonderzoek vervangt meestal karterend booronderzoek indien het 

plangebied is gelegen op een historische es en/of plaggendek en/of een AMK-terrein. Bij dit 

type onderzoek worden, meestal op basis van de resultaten van voorgaand verkennend 

booronderzoek, op één of meer locaties machinaal sleuven gegraven.  

Voorafgaand aan een karterend proefsleuvenonderzoek dient altijd een door het bevoegd 

gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld. Vaak benoemt het 

PvE secundaire doelen. Het PvE beschrijft onder andere de eisen ten aanzien van omvang 

van het te onderzoeken gebied, de te hanteren onderzoeksmethoden en de uitwerking van 

het onderzoek. 

7.4.7 WAARDEREND ONDERZOEK 

Een waarderend onderzoek heeft tot doel de aard, omvang, ouderdom, diepteligging en 

kwaliteit van een archeologische vindplaats vast te stellen. Waarderend onderzoek volgt 

vrijwel altijd uit eerder veldonderzoek. De vorm en omvang van het waarderend onderzoek 

is afhankelijk van het (verwachte) type vindplaats en dient in overleg met de gemeente en, 

indien het om een gebied van Provinciaal belang archeologie gaat, met de provincie te 

worden bepaald. 

Voorafgaand aan een waarderend onderzoek dient een door het bevoegd gezag 

goedgekeurd Programma van Eisen (PvE) te worden opgesteld. Dit PvE beschrijft onder 

andere de eisen ten aanzien van omvang van het te onderzoeken gebied, de te hanteren 

onderzoeksmethoden en de uitwerking van het onderzoek. 

7.4.8 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING 

De archeologische begeleiding heeft tot doel tijdens civiele graafwerkzaamheden te 

controleren op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Indien tijdens de 

graafwerkzaamheden een archeologische vindplaats wordt aangetroffen, wijzigt de 

archeologische begeleiding in een opgraving. Voor een begeleiding dient een door het 

bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen (PvE) te worden opgesteld. De 

archeologische uitvoerder dient er zorg voor te dragen dat de civiele uitvoerder bekend is 

met het PvE. 

7.4.9 VELDINSPECTIE 

De archeologische begeleiding heeft tot doel tijdens civiele graafwerkzaamheden te 

controleren op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Indien tijdens de 

graafwerkzaamheden een archeologische vindplaats wordt aangetroffen, wijzigt de 

archeologische begeleiding in een opgraving. Voor een begeleiding dient een door het 

bevoegd gezag goedgekeurd programma van eisen (PvE) te worden opgesteld. De 

archeologische uitvoerder dient er zorg voor te dragen dat de civiele uitvoerder bekend is 

met het PvE. 
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7.4.10 MELDINGSPLICHT 

Voor gebieden waarvan op grond van archeologische verwachting en/of geringe omvang 

van de geplande ingreep geen archeologisch onderzoek vereist is, geldt een meldingsplicht 

conform de (herziene) Monumentenwet 1988. Deze meldingsplicht geldt eveneens voor 

terreinen die reeds zijn onderzocht door middel van voorgaand archeologisch onderzoek, 

maar waarvan de onderzoeksresultaten geen aanleiding tot vervolgonderzoek gaven. 

Melding dient gedaan te worden bij de provinciaal archeoloog. 

7.4.11 ROL VAN PROVINCIE TEN AANZIEN VAN PVE’S 

Bij ingrepen in gebieden van Provinciaal Belang Archeologie wenst de provincie in een zo 

vroeg mogelijk stadium van planvorming door de gemeente betrokken te worden. De 

provincie ontvangt vanuit haar depothoudende rol en eigenaar van de vondsten, een 

exemplaar van het PvE ter kennisgeving. De provincie heeft goedkeuringsbevoegdheid ten 

aanzien van de wijze waarop vondsten worden gedeponeerd en geconserveerd. In die 

capaciteit dient de provincie in voorkomende gevallen een vondstevaluatierapport en een 

selectierapport voor deponering en conservering overhandigd te worden. De tabellen voor 

selectie in het veld dienen in het PvE verwerkt te worden. 

7.5 BELEIDSADVIEZEN VERWACHTINGSZONES EN BIJZONDERE 

TERREINEN/LANDSCHAPSELEMENTEN 

7.5.1 LAGE VERWACHTING EN LAGE VERWACHTING, WAARSCHIJNLIJK VERSTOORD 

In delen met een lage verwachting, al dan niet verstoord, hoeft in principe geen 

archeologisch onderzoek plaats te vinden. Wel geldt een meldingsplicht. 

7.5.2 MIDDELHOGE EN HOGE VERWACHTING 

Uitgezonderd plaggendekken, veentjes en beekdalen dient, voorafgaand aan 

bodemingrepen groter dan 1000 m2 en dieper dan 30 cm –mv, verkennend booronderzoek 

plaats te vinden. De vrijstellingsgrens van 30 cm –mv geldt alleen indien een bouwvoor 

aanwezig is en niet, zoals bij heidevelden, wanneer deze ontbreekt. Afhankelijk van de 

resultaten van dit onderzoek dient vervolgonderzoek plaats te vinden. Indien er tijdens het 

verkennend booronderzoek een intact bodemprofiel is aangetroffen met potentieel 

archeologiehoudende lagen, dan dient er een karterend booronderzoek plaats te vinden. 

Indien tijdens het verkennend booronderzoek naast een intact bodemprofiel een 

archeologische vindplaats is aangetroffen, dient een waarderend onderzoek plaats te 

vinden. 

Indien tijdens het verkennend booronderzoek blijkt dat het bodemprofiel overal ernstig 

verstoord is, dan hoeft geen vervolgonderzoek plaats te vinden. Wel geldt er een 

meldingsplicht. 
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7.5.3 MIDDELHOGE VERWACHTING LAAGVEENGEBIED – MARIEN 

In dit gebied dient een AHN-analyse plaats te vinden, met als doel veenterpen op te sporen. 

Bij voorkeur dient hiertoe een AHN met een resolutie van 0,5 x 0,5m gebruikt te worden; 

een resolutie van 5x5 m is in de praktijk te grof gebleken. Eventuele potentiële 

veenterplocaties dienen vervolgens door middel van verkennende boringen (kruisraai) te 

worden onderzocht. 

7.5.4 MIDDELHOGE EN HOGE VERWACHTING, WAARSCHIJNLIJK VERSTOORD 

In deze delen dient een controlerend booronderzoek te worden uitgevoerd indien de 

ingrepen groter zijn dan 1000 m2 en dieper gaan dan 30 cm –mv. De vrijstellingsgrens van 30 

cm –mv geldt alleen indien een bouwvoor aanwezig is en niet, zoals bij heidevelden, 

wanneer deze ontbreekt. Mocht blijken dat het bodemprofiel inderdaad ernstig verstoord is, 

dan behoeft geen verder veldonderzoek plaats te vinden. Wel geldt er een meldingsplicht. 

Indien blijkt dat het bodemprofiel (deels) nog redelijk intact is, dan dient op die locaties te 

worden opgeschaald naar een verkennend booronderzoek. 

7.5.5 DELEN MET EEN ONBEKENDE VERWACHTING (ANTROPOGEEN/BEBOUWING) 

Bij ingrepen groter dan 1000 m2 en dieper dan 30 cm in onbebouwde gebieden zoals parken, 

sportvelden en dergelijke, dient de verwachtingswaarde voor het plangebied geëxtrapoleerd 

te worden vanuit de omliggende verwachtingswaarden. De daarbij behorende 

onderzoeksadviezen dienen gevolgd te worden. 

7.5.6 VEENTJES 

Geadviseerd wordt gutsboringen in een kruisraai over de centrale depressie te zetten. Deze 

boringen in beide kruisraaien hebben een onderlinge afstand van maximaal 20 m. Als 

sprake is van een pingo-ruïne of een minimaal 1,5 m diepe, met organisch materiaal gevulde 

depressie, dient het onderzoek te worden opgeschaald tot karterend booronderzoek op en in 

de randzone van de depressie. Het karterend booronderzoek heeft hier tot doel kleine 

paleolithische en mesolithische nederzettingen op te sporen.  

Daarnaast dienen bodemverstorende ingrepen in de organische opvulling/waterbodem van 

watervoerende veentjes te worden vermeden omdat deze leiden tot vernietiging van paleo-

ecologische gegevens die in de organische laag besloten liggen. 

7.5.7 RIJKSMONUMENTEN 

Rijksmonumenten zijn wettelijk beschermd op grond van de (herziene) Monumentenwet 

1988. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een beschermd monument 

te verstoren of in ander opzicht te wijzigen (art. 11-12 Monumentenwet 1988). Voor 

bodemingrepen in Rijksmonumenten is een vergunning van de Minister van OC & W 

vereist. Deze vergunning dient via de gemeente bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed (RCE) te worden aangevraagd. 

Voor bodemingrepen binnen een zone van 50 m rondom het rijksmonument is geen 

vergunning van de Minister van OC & W vereist. Wel dient vooraf contact te worden 
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opgenomen met de gemeente en, indien het gaat om een terrein van Provinciaal belang 

archeologie, met de provinciaal archeoloog. 

7.5.8 AMK-TERREINEN 

Bij deze terreinen dient gestreefd te worden naar behoud in situ. Feitelijk betekent dit dat 

bodemverstorende ingrepen hier voorkomen dienen te worden. Indien in AMK-terreinen en 

de bufferzones van 50 m rondom AMK-terreinen bodemverstorende ingrepen noodzakelijk 

worden geacht en planaanpassing geen optie is, dient contact te worden opgenomen met de 

gemeente. Indien het AMK-terreinen betreft die tevens van Provinciaal belang archeologie 

zijn, dient via de gemeente contact te worden opgenomen met de provinciaal archeoloog. 

Het verdient aanbeveling in een vroeg stadium van planvorming in deze gebieden contact 

op te nemen met de gemeente/provincie. 

7.5.9 TERREINEN VAN PROVINCIAAL BELANG ARCHEOLOGIE (PBA) 

Het PBA geeft in een GIS-bestand een aantal terreinen aan van bijzonder archeologisch 

belang. Het gaat daarbij om de volgende fenomenen: 

 hunebedden van Steenbergen en Westervelde; 

 schans Portugal; 

 Spaans kerkhof; 

 grafheuvelgroep bij Zuidvelde; 

 veenterpengebieden; 

 celtic fields; 

 essen; 

 beekdalen. 

De provincie hecht een bijzonder belang aan deze fenomenen en wenst expliciet betrokken 

te zijn bij de omgang hiermee. 

Voor zones van Provinciaal belang archeologie met bekende archeologische waarden 

(hunebedden, schans, Spaans kerkhof, grafheuvelgroep en het veenterpengebied) geldt een 

streven–naar–behoud en provinciale betrokkenheid via de gemeente in het geval van 

dreigende bodemingrepen. Het verdient aanbeveling in een vroeg stadium van 

planvorming in deze gebieden contact op te nemen met de gemeente/provincie. 

 

Voor zones waarin archeologische waarden vermoedt worden (celtic fields, essen en 

beekdalen) geldt een andere insteek: 

Voor essen zal gewoonlijk een karterend proefsleuvenonderzoek nodig zijn. Omdat de 

plaggendekken op de Noordenveldse essen meestal dunner zijn dan 50 cm, blijft de 

onderzoekseis van archeologisch veldonderzoek bij een bodemverstoring dieper dan 30 cm 

–mv gehandhaafd. 

 

Voor wat betreft beekdalen geldt dat eventueel aanwezige structuren (fuiken, depots, 

voorden en dergelijke) niet met booronderzoek opgespoord kunnen worden. Dit betekent 

dat alle ingrepen in het beekdal in principe onder archeologische begeleiding – conform 

KNA-protocol ‘opgraven’ dienen plaats te vinden. Hiertoe dient in een vroeg stadium van 

de planvorming via de gemeente contact met de provincie/ provinciaal archeoloog worden 



 

Achtergrondrapport archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Noordenveld 

  

 

  
 

      

 

075964020:0.1 - Vrijgegeven ARCADIS 

  

50 
    

 

gelegd omtrent de wijze waarop de archeologische begeleiding dient plaats te vinden. 

Onderstaande geldt daarbij als richtlijn: 

 beekdalen met een hoge verwachting: bodemingrepen dienen onder archeologische 

begeleiding (conform KNA-protocol ‘opgraven’) plaats te vinden; 

 beekdalen met een hoge verwachting, waarschijnlijk verstoord: door middel van 

controlerend booronderzoek (3 boringen/ha) wordt onderzocht of en zo ja tot hoe diep 

de beekafzettingen verstoord zijn. Indien sprake is van ernstige bodemverstoring kan 

volstaan worden met een veldinspectie na afloop van de civiele ontgravingen. De civiele 

uitvoerder dient deze inspecties te faciliteren. De veldinspectie richt zich vooral op 

mogelijk nog aanwezige diepere delen, zoals geultjes waar nog archeologische resten 

aanwezig kunnen zijn. Indien het bodemprofiel nog redelijk intact is, dienen de 

bodemingrepen onder archeologische begeleiding (KNA-protocol ‘opgraven’ plaats te 

vinden; 

 beekdalen met een middelhoge verwachting: doordat hier de beschermende veenlaag 

ontbreekt, is de kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden zijn aangetast 

groter. Daarom kan hier volstaan worden met een veldinspectie na afloop van de civiele 

ontgravingen. De civiele uitvoerder dient deze inspecties te faciliteren. De veldinspectie 

richt zich vooral op mogelijk nog aanwezige diepere delen, zoals geultjes waar nog 

archeologische resten aanwezig kunnen zijn. 

 beekdalen met een middelhoge verwachting, vermoedelijk verstoord: door middel van 

controlerend booronderzoek (3 boringen/ha) wordt onderzocht of en zo ja tot hoe diep 

de beekafzettingen verstoord zijn. Indien sprake is van ernstige bodemverstoring kan 

het gebied worden vrijgegeven. Indien het bodemprofiel redelijk intact blijkt kan 

volstaan worden met een veldinspectie na afloop van de civiele ontgravingen. De civiele 

uitvoerder dient deze inspecties te faciliteren. De veldinspectie richt zich vooral op 

mogelijk nog aanwezige diepere delen, zoals geultjes waar nog archeologische resten 

aanwezig kunnen zijn. 

 hoge verwachting beekdalen jagers/verzamelaars. Dit betreft enerzijds zandkopjes in het 

beekdal: indien zandkopjes in het beekdal door bodemingrepen bedreigd worden dient 

in eerste instantie verkennend booronderzoek uitgevoerd te worden. Omdat het altijd 

om kleine gebieden gaat, wordt geadviseerd bij een intact bodemprofiel direct 

karterende boringen te plaatsen. Anderzijds betreft het ook locaties waar zandgronden 

grenzen aan veengronden. Deze locaties dienen door middel van verkennende boringen 

onderzocht te worden. Geadviseerd wordt altijd een AHN (5x5) of gedetailleerder en 

een gedetailleerde bodemkaart (schaal 1:10.000) in het vooronderzoek te betrekken. 

 


