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HISTORISCHE BEBOUWINGHOGE VERWACHTINGSWAARDE MONUMENTEN (AMK-TERREINEN)
Locaties historische kernen, linten met een hoge archeologischeGebieden met een hoge archeologische verwachting voor alle 

# # # # #verwachting voor met name de periode Bronstijd – Nieuwe tijd.archeologische perioden. Bij geplande bodemingrepen met TERREIN VAN ZEE HOGE ARCHEOLOGISCHE# # # # #Bij geplande bodemingrepen  met een oppervlak van 75 m2 een oppervlak van 100 m2 of groter of bij de ontwikkeling van WAARDE, BESCHERMD# # # # #of groter en dieper dan 30 cm –mv dient er minimaal een plangebieden van 1000 m2 of groter en dieper dan 30 cm –mv Beleidsregel beschermde terreinen: Ingrepen in # # # # #bureauonderzoek conform de KNA te worden uitgevoerd. Het dient er minimaal een bureauonderzoek conform de KNA te de bodem zijn niet toegestaan. Indien dit 
bureauonderzoek kan worden aangevuld met controlerendeworden uitgevoerd. Het bureauonderzoek kan worden onvermijdelijk is dan dient er een monumenten-
boringen naar de bodemopbouw van het plangebied.aangevuld met controlerende boringen naar de vergunning bij de RACM te worden aangevraagd.

bodemopbouw van het plangebied. Uitvoering van bureauonderzoek is verplicht.

TERREIN VAN ZEER HOGE ARCHEOLOGISCHE LAGE VERWACHTINGSWAARDE ONTGROND
WAARDEGebieden met een lage archeologische verwachting. Bij Geen archeologische verwachting. Archeologisch 

geplande bodemingrepen of bij ontwikkeling van onderzoek niet noodzakelijk.
plangebieden groter dan 5000 m2 en dieper dan 30 cm–mv 

TERREIN VAN HOGE ARCHEOLOGISCHEdient er minimaal een bureauonderzoek conform de KNA 
WAARDEte worden uitgevoerd. Het bureauonderzoek kan worden BEBOUWING / INFRASTRUCTUUR

aangevuld met controlerende boringen naar de Een lage archeologische verwachting wegens (sub)recente 
bodemopbouw van het plangebied. grootschalige verstoringen van de bodem. Bij de 

TERREIN VAN ARCHEOLOGISCHE ontwikkeling van plangebieden groter dan 10.000 m2
BEEKDALEN WAARDEdient er minimaal een bureauonderzoek conform de KNA
Een hoge verwachting voor met name de Vroege Beleidsregel niet beschermde terreinen: Ingrepen te worden uitgevoerd. Het bureauonderzoek kan worden
Steentijd (Paleolithicum). in de bodem zijn in principe niet toegestaan.aangevuld met controlerende boringen naar de 

Indien ditonvermijdelijk is dan dient voorafbodemopbouw van het plangebied.
toestemming te worden gevraagd aan de
gemeente.Uitvoering van een bureauonderzoekGEMEENTEGRENS
conform KNA 
is verplicht. 



Tabel 1: Bodemingrepen waarvoor een aanlevergunning is vereist
oppervlakte bodemingreep oppervlakte ontwikkelingsgebied

gebiedsaanduiding (zie <75m² 75-100m² >100m² <1000 1000- 5000- >10000
themakaart Archeologie) m² 5000m² 10000 m²

m²
terreinen met  een hoge -     -     ja     -     ja     ja     ja

verwacht ing voor alle

archeologische perioden

terreinen met  een lage -     -      -     -     -     ja     ja

archeologische verwach-

t ing: buitengebied

terreinen met  een hoge -     -     ja     -     ja     ja     ja

verwacht ing: beekdalen

terreinen met  een hoge -     ja     ja     -     -     -     -

verwacht ing: historische

kernen en linten

geen archeologische -     -     -     -     -     -     -

verwacht ing: ontgrond

terreinen met  een lage -     -     -     -     -     -     ja

archeologische verwach-

t ing: bebouwing en

inf rast ructuur
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Tabel 2 Bouwwerkzaamheden waarvoor een archeolo-
gisch rapport dient te worden overlegd

oppervlakte bouwwerk
gebiedsaanduiding (zie themakaart Archeologie) <75m² 75-100m² >100m²
terreinen met  een hoge verwacht ing -     -     ja
voor alle archeologische perioden
terreinen met  een lage archeologische -     -     -
verwacht ing: buitengebied
terreinen met  een hoge verwacht ing: -     -     ja
beekdalen
terreinen met  een hoge verwacht ing: -     ja     ja
historische kernen en linten
geen archeologische verwacht ing: ont - -     -     -
grond
terreinen met  een lage archeologische -     -     -
verwacht ing: bebouwing en inf rastruc-
tuur
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