
Samenvatting kwantitatieve normen op te leggen bij bodemverstoring per vergunning:

VERGUNNINGTYPE TYPE ARCHEOLOGISCH GEBIED 

wettelijk beschermd Rijksmonument

Archeologisch waardevol 

gebied A Archeologisch waardevol gebied B Onderzoeksgebied A Onderzoeksgebied B *

Rood gestippelde  

gebieden in 

onderzoeksgebied B

Gebied met lage 

verwachting

Gebied met lage 

verwachting in beekdalen 

en-vlaktes

Omschrijving

Een rijksmonument is in Nederland 

een zaak (gebouw, object, stads- of 

dorpsgezicht) die van algemeen belang 

is wegens de schoonheid, de betekenis 

voor de wetenschap of de 

cultuurhistorische waarde.

Tot dit gebiedstype behoort het 

centrum incl. het gebied met de 

oorspronkelijke grachten, de 

terreinen van archeologische 

waarde waar waardevolle 

archeologie in de bodem wordt 

behoudenen beschermd. 

Dit archeologisch gebiedstype betreft 

het centrum buiten de gedempte 

grachten maar binnen 

Bestemmingsplan Stadscentrum.

In dit type archeologisch 

gebied worden 

bewoningsresten verwacht 

van de eerste erven van 

Enschede. Het betreft 

gebieden met oude erven of 

verdwenen oude erven

Dit gebiedstype betreft 

gebieden met hoge en 

middelhoge archeologische 

verwachtingswaarden die   

enigermate verstoord zijn. 

Dit gebiedstype betreft 

gebieden met hoge en 

middelhoge archeologische 

verwachtingswaarden die   

enigermate verstoord zijn. 

Dit type archeologisch 

gebied betreft gebieden 

met een lage 

archeologische 

verwachtingswaarde en 

of afgravingen met 

verleende 

ontgrondingsvergunnin

g waarvoor de 

vergunningaanvrager 

een vrijstelling krijgt 

van verplicht 

archeologisch 

onderzoek. 

Dit type archeologisch 

gebied betreft hetzelfde 

gebied als gebied 7 maar ligt 

in beekdalen of beekvlaktes. 

In zones in dit gebied 

aangrenzend aan hoge 

dekzandkoppen kunnen 

specifieke 

'beekdalvindplaatsen' 

aanwezig zijn zoals depots, 

voordes en afvaldumps.

Aanlegvergunning 

Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten

Voor elke verstoringslocatie, 

waarbij dieper dan 40 cm wordt 

verstoord.

Voor elke verstoringslocatie met een 

oppervlak groter dan 50 m2, waarbij 

dieper dan 40 cm wordt verstoord.

Diepte >50 cm en 

verstoringsoppervlakte > 

250 m2

Diepte > 50 cm en 

verstoringsoppervlak > 2500 

m2 

Diepte > 50 cm en 

verstoringsoppervlak > 1ha , 

maar minder intensief 

onderzoek

Voor elke grote 

verstoring van meer 

dan 10 ha geldt dient 

een bureauonderzoek 

en een verkennend 

veldonderzoek 

uitgevoerd te worden in 

geselecteerde zones uit 

een gespecificeerd 

verwachtingsmodel

Voor elke grote verstoring 

van meer dan 10 ha geldt 

dient een bureauonderzoek 

en een verkennend 

veldonderzoek uitgevoerd te 

worden volgens de KNA-

leidraad voor 

Beekdalonderzoek.

Bouwvergunning 
Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten

Voor elke verstoringslocatie, 

waarbij dieper dan 40 cm wordt 

verstoord.

Voor elke verstoringslocatie met een 

oppervlak groter dan 50 m2, waarbij 

dieper dan 40 cm wordt verstoord.

Diepte >50 cm en 

verstoringsoppervlakte > 

250 m2

Voor elke verstoringslocatie 

met een verstoring groter 

dan 2500 m2 en dieper dan 

50 cm.

geen voorschriften; 

meldingsplicht; evt. toelaten 

begeleiding

geen voorschriften; 

meldingsplicht; evt. 

toelaten begeleiding

geen voorschriften; 

meldingsplicht; evt. toelaten 

begeleiding

Sloopvergunning met bodemverstoring. 

Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten

Voor elke verstoringslocatie, 

waarbij dieper dan 40 cm wordt 

verstoord. De sloop mag 

maximum tot  30 cm boven 

maaiveld worden uitgevoerd.

Voor elke verstoringslocatie met een 

oppervlak groter dan 50 m2, waarbij 

dieper dan 40 cm wordt verstoord. De 

sloop mag maximum tot  30 cm boven 

maaiveld worden uitgevoerd.

tot maximum van 30 cm 

boven maaiveld indien de 

latere verstoringsdiepte 

>50cm en opp.>250m2

Meldingsplicht voor elke 

verstoringslocatie met 

verstoring groter dan 2500 

m2 en dieper dan 50 cm. 

Een beoordeling of 

onderzoek dan nodig is 

geldt van geval tot geval. De 

sloop mag tot op het 

maaiveld worden 

uitgevoerd. .

geen voorschriften; 

meldingsplicht; evt. toelaten 

begeleiding

geen voorschriften; 

meldingsplicht; evt. 

toelaten archeologische 

begeleiding

geen voorschriften; 

meldingsplicht; evt. toelaten 

archeologische begeleiding

Herziening met bodemverstoring. 

Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten

Voor elke verstoringslocatie, 

waarbij dieper dan 40 cm wordt 

verstoord.

Voor elke verstoringslocatie met een 

oppervlak groter dan 50 m2, waarbij 

dieper dan 40 cm wordt verstoord.

Diepte >50 cm en 

verstoringsoppervlakte > 

250 m2

Voor elke verstoringslocatie 

met een verstoring  groter 

dan 2500 m2 en  dieper dan 

50 cm.

Diepte > 50 cm en 

verstoringsoppervlak > 1ha, 

maar minder intensief 

onderzoek

Voor elke grote 

verstoring van meer 

dan 10 ha geldt dient 

een bureauonderzoek 

en een verkennend 

veldonderzoek 

uitgevoerd te worden in 

geselecteerde zones uit 

een gespecificeerd 

verwachtingsmodel

Voor elke grote verstoring 

van meer dan 10 ha  dient 

een bureauonderzoek en 

een verkennend 

veldonderzoek uitgevoerd te 

worden volgens de KNA-

leidraad voor 

Beekdalonderzoek.

Wat te doen? Bij dit type archeologisch gebied contact 

opnemen met de gemeente Enschede. 

De gemeente neemt contact op met de 

Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en 

Monumenten(RACM).

Bij dit type archeologisch gebied 

contact opnemen met de 

gemeente  Enschede.

Dit archeologisch gebiedstype betreft 

het centrum buiten de gedempte 

grachten maar binnen 

Bestemmingsplan Stadscentrum

In dit type archeologisch 

gebied worden 

bewoningsresten verwacht 

van de eerste erven van 

Enschede. Het betreft 

gebieden met oude erven of 

verdwenen oude erven

Dit gebiedstype betreft 

gebieden met een hoge en 

middelhoge archeologische 

verwachtingswaarde. Voor 

dit gebied is archeologisch 

vooronderzoek in het veld 

nodig met minimaal 6 

boringen per hectare. De 

gemeente streeft in deze 

gebieden naar IVO-

Karterend Plus. Dit betekent 

het advies van de gemeente 

uit het oogpunt van kosten 

bij percelen kleiner dan een 

hectare het hele perceel te 

laten onderzoeken om op 

dat perceel vrijgesteld te 

worden van verplicht 

archeologisch onderzoek.

Dit gebiedstype betreft 

gebieden met hoge en 

middelhoge archeologische 

verwachtingswaarden die   

enigermate verstoord zijn. 

Archeologisch 

vooronderzoek in het veld  

moet deze verstoring 

bevestigen. Wordt een 

ongestoorde bodem 

aangetroffen dan wordt over 

gegaan op het vergroten 

van het aantal boringen. 

Deze gebieden zijn 

vrijgesteld van het 

verplichte 

archeologisch 

onderzoek bij 

bodemverstoringen van 

minder dan 10 ha. 

Afhankelijk van de 

resultaten kan 

aanvullend onderzoek 

noodzakelijk zijn.

Deze gebieden zijn 

vrijgesteld van het verplichte 

archeologisch onderzoek bij 

bodemverstoringen van 

minder dan 10 ha. 

Afhankelijk van de resultaten 

kan aanvullend onderzoek 

noodzakelijk zijn.

TYPE ARCHEOLOGISCH GEBIED (Elk gebiedstype heeft op de beleidskaart bij bestemmingsplannen een eigen kleur. Alle archeologisch onderzochte vrijgegeven gebieden krijgen in 2009 een witte kleur. De witte gebieden hebben geen archeologische onderzoeksplicht meer.) 


