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Het verhaal



Verbeelding



Monumenten - behouden



Niet zichtbare archeologie



Malta - 1992

• Europese afspraak

• Een van de doelen is behoud in situ (in de 
grond)

• In Nederland is dat vertaald als: bij 
verstoringen van de bodem, moet de 
verstoorder zorg dragen voor het 
onderzoek (verstoorder betaalt) 



• Veel van de regelgeving van het 
implementeren van Malta loopt via de 
Ruimtelijke ordening regels

• Voor u zal vaak het gemeentelijk 
bestemmingsplan beslissend zijn

• Kijk zelf in het bestemmingsplan wat bij u 
speelt en noodzakelijk is



Vooraf niet goed geregeld: Onverwachte vondsten 

bij natuurontwikkeling



Een hoop gedoe



Uiteindelijk goed geëindigd



Archeologie en U

• Http://www.KICH.nl voor archeologische
informatie

• Wanneer u ‘iets’ wilt op een wettelijk beschermd 
monument, moet u een vergunning aanvragen 
bij het Rijk (via de gemeente) – soms 
vrijstellingen

• In de andere gevallen is archeologie gebonden 
aan de bestemmingsplannen van gemeenten of 
ontgrondingvergunning via de provincie

• Malta geldt als er sprake is van verstoring 
waarvoor een vergunning, wijziging 
bestemmingsplan o.i.d. nodig is.



Malta:

Uitvoering 

onderzoek

1 Bureau 

onderzoek



2 Inventariserend veldonderzoek

Archeologisch veldonderzoek, alleen door 

goedgekeurde bedrijven.
Te vinden via www.RACM.nl



3 Plan aanpassen of opgraven

Erfgoedinspectie controleert 

(aan de KNA)



Wettelijk beschermd monument



Goed rentmeesterschap

• Ook bij niet vergunningplichtig werk, kunt 
u goed met archeologie omgaan

– Hoe minder de bodemverstoring hoe beter

• Boomstobben niet rooien – beter is frezen

• Voorkomen van insporing (vooral bij natte grond)

• Geen grote plantgaten – beter natuurlijke opslag of 
kleine gaten

• Waterspiegel niet verlagen



Boomstobben niet rooien



http://www.chbeheer.nl

• Veel informatie 

over 

cultuurhistorisch 

verantwoord 

terreinbeheer

• Veel informatie 

over zichtbare 

objecten



Vrijhouden van objecten



Ideaal plaatje

• Monumenten zichtbaar 
maken / houden

• Meestal gebeurt dit in een 
project, met gemeente, 

provincie of het Rijk

• Afhankelijk van gelden

• Goed onderhoud

• Archeologische 
Monumentenwacht



Onderhoud is belangrijk



Tegemoetkoming?

Voor instandhouding archeologie en 
landschapelementen

• Bij het Rijk komt geld (2009) voor wettelijk 
beschermde monumenten, maar de 
regeling moet nog uitgewerkt worden 
(voorlopig waarschijnlijk alleen voor 
terreinen in agrarische productie)

• Via provincies en/of gemeente soms 
mogelijkheden voor subsidie




