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We vatten de turbulente tijden kort sa-
men: de archeologiewetgeving had tot 
gevolg dat bij het vergunningsdossier 
van een aantal projecten een archeo-
logienota moet worden gevoegd, opge-
maakt door een erkende archeoloog en 
bekrachtigd door het Agentschap On-
roerend Erfgoed (vanaf nu: Agentschap 
OE). Lange wachttijden bij de erkende 
archeologen en het uitblijven van be-
krachtigingen leidden tot aanzienlijke 
vertragingen. Sinds 1 januari 2017 zijn 
enkele bijsturingen van kracht die de 
grootste pijnpunten zouden verzachten.
Het artikel vertrekt van een concrete 
case: een nieuwbouw kantoorontwikke-
ling in een gemeente vlakbij Gent. Het 
braakliggend perceel heeft een opper-
vlakte van ca. 5.700 m2. De ontwikkeling 
bestaat uit twee kantoorgebouwen, die 
verbonden zijn door een ondergrondse 
parking, samen goed voor een BVO van 
9.500 m2. (zie foto hiernaast)

Stap 1: heeft mijn project een 
archeologienota nodig?
In het kader van de informatieplicht 
onderzoek je of een project een archeo-
logienota vereist en informeer je de 
bouwheer hierover. Door de beslissings-
boom1 opgemaakt door het Agentschap 
OE te overlopen, weet je of er al dan niet 
een archeologienota nodig is. Het is be-
langrijk dat je correct kan informeren, 
zodat niet nodeloos een erkende ar-
cheoloog wordt aangesteld en zodat de 
bouwheer de financiële gevolgen van de 
archeologieregelgeving kent.
In de beslissingsboom worden enkele 
vragen gesteld: ligt de aanvraag bin-
nen een ‘gebied waar geen archeo-
logisch erfgoed te verwachten valt’, 
binnen een ‘beschermde archeologi-
sche site’, binnen een ‘vastgestelde ar-
cheologische zone’…? Deze informatie 
vind je via een interactieve kaart op 
www.geo.onroerenderfgoed.be. Ook de 

oppervlakte van het perceel en van de 
bodemingreep is van belang (‘perceels-
oppervlakte’ en ‘bodemingreep’ wordt 
verderop geduid).
In de hierboven geïntroduceerde case 
bleek de opmaak van een archeologie-
nota vereist: het projectgebied ligt niet 
binnen een archeologische site of zone, 
maar heeft een perceelsoppervlakte gro-
ter dan 3.000 m2 en een bodemingreep 
groter dan 1.000 m2 door het uitgraven 
van de ondergrondse parking.
Een veelgehoorde vraag betreft regula-
risatiedossiers. Hier is tot op vandaag 
geen eenduidigheid over. Het Agent-
schap Onroerend Erfgoed gaat uit van 
volgende theorie: als de werken waar-
voor de regularisatie wordt aangevraagd 
reeds volledig zijn uitgevoerd, dan is er 
in principe geen bodemingreep meer. 
Een archeologienota is enkel vereist bij 
bepaalde vergunningsaanvragen die ge-
paard gaan met een bodemingreep. Bij 
regularisatieaanvragen waar de bode-
mingrepen reeds zijn uitgevoerd hoeft 
bijgevolg geen archeologienota worden 
toegevoegd aan de regularisatieaan-
vraag. Let wel op, het uitvoeren van 
een vergunningsplichtige handeling, 
zoals een bodemingreep, zonder geldige 
stedenbouwkundige vergunning blijft 
strafbaar. De theorie van het Agent-
schap geeft blijk van een werkbare, 

Tips voor een vlotte omgang met archeologie

Naar aanleiding van de turbulente tijden rond de archeologie-

regelgeving organiseerde NAV drie opleidingsavonden. Vanuit de 

architectenpraktijk werden verschillende tips gegeven voor een vlotte 

omgang met archeologie. Dit artikel geeft aan de hand van een praktijk-

voorbeeld een overzicht en bundelt enkele veel gestelde vragen.
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praktijkgerichte en logische uitvoering 
van de archeologiewetgeving, maar kent 
spijtig genoeg niet overal navolging. 
Sommige steden en gemeenten geven 
aan dat ze ook bij regularisatiedossiers 
met reeds uitgevoerde bodemingrepen 
een archeologienota zullen vragen (in-
dien dit vereist is volgens de beslissings-
boom), zo niet wordt het dossier onvol-
ledig en onontvankelijk verklaard.
Het is iets complexer als de vergun-
ningsaanvraag een combinatie van een 
regularisatie met nieuwe handelingen 
betreft. Als de nieuwe, nog uit te voeren 
handelingen wél een bodemingreep in-
houden, dan gelden de oppervlaktecri-
teria zoals opgenomen in de beslissings-
boom2. Bij een regularisatieaanvraag 
wordt dus enkel gekeken naar de opper-
vlakte van een bijkomende, nog uit te 
voeren bodemingreep om te bepalen of 
een archeologienota vereist is.
Tip: je kan ter ondersteuning van de ste-
denbouwkundige ambtenaar in de be-
schrijvende nota duiden waarom geen 
archeologienota is toegevoegd.

Perceelsoppervlakte?
Eén van de criteria bij de archeologie-
regelgeving is de perceelsoppervlakte. 
Deze term slaat op de oppervlakte van 
het kadastrale perceel waarop de ver-
gunningsaanvraag betrekking heeft, 
niet op de oppervlakte van het project-
gebied. Situeert het project zich over 
meerdere kadastrale percelen, dan wor-
den de oppervlaktes van alle percelen 
opgeteld. Het feit dat het projectgebied 
slechts een klein deel van een kadas-
traal perceel beslaat, of dat er na de vol-
tooiing van het project gronden worden 
overgedragen aan het openbaar domein, 
heeft geen impact. In de case strekte de 
geplande kantoorontwikkeling zich uit 
over twee braakliggende kadastrale per-
celen, met samen een oppervlakte van 
ca. 5.700 m2 .

Wat is een bodemingreep?
De definitie van een ‘bodemingreep’ 
is heel ruim. Het ligt voor de hand dat 
ondergrondse bouwlagen en funde-
ringen een bodemingreep zijn, maar 

ook sloopwerken waarbij de vloerplaat 
afgebroken wordt, paalfunderingen, 
de werfzone en alle omgevingsaanleg 
(verhardingen, ophogingen of afgravin-
gen, rooien en ontwortelen van bomen) 
vallen onder de definitie. Bij paalfun-
deringen wordt niet enkel de paal zelf 
beschouwd als bodemingreep, maar 
telt het ganse oppervlak van het gebied 
waarin de palen worden geplaatst.
Een archeologienota is enkel vereist 
voor werken die vergunningsplichtig 
zijn. Een tip om het aantal m2 bode-
mingreep te beperken is om alle werken 
die vrijgesteld zijn van vergunning, zo-
als bijvoorbeeld opritten, tuinhuizen en 
carports3, niet aan te duiden op het plan 
en niet mee te tellen als bodemingreep.

Uitgesteld traject en 
archeologienota ‘light’?
Bovenstaande casus volgde het uitge-
steld traject omdat de grond werd ver-
kocht met opschortende voorwaarden. 
Voorafgaand aan de vergunningsaan-
vraag wordt enkel een bureaustudie 
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opgemaakt. Eventuele terreinwerken 
worden pas na het verkrijgen van de 
vergunning uitgevoerd. Een nadeel van 
het uitgesteld traject is dat de bouw-
heer nog geen volledig zicht heeft op de 
impact van archeologie bij het indienen 
van de vergunningsaanvraag.
De bureaustudie van de kantoorontwik-
keling concludeerde dat er een middel-
hoge verwachting is op archeologisch 
erfgoed, onder andere uit de metaaltijd. 
Er is verder vooronderzoek nodig, met 
name via drie proefsleuven. Voor een 
terrein van ca. 5.700 m2 duurt het trek-
ken van deze proefsleuven twee werk-
dagen. De conclusie tot verder vooron-
derzoek in de vorm van proefsleuven is 
in onze ervaring geen uitzondering.
Sinds 1 januari 2017 bestaat de archeo-
logienota ‘light’4. In sommige situaties 
kan de archeoloog heel snel vaststellen 
dat er geen verder onderzoek nodig is. 
Dan is een beknopte archeologienota 
voldoende. Door de verlaging van de 
werklast, zal ook de kostprijs dalen. 
Als architect heb je echter geen impact 
hierop, de beslissing dat het project in 
aanmerking komt voor een archeologie-
nota ‘light’ ligt bij de erkende archeo-
loog en bij het Agentschap OE.

Wie betaalt welke prijs?5

De initiatiefnemer van de vergunnings-
aanvraag (lees: de bouwheer) betaalt de 
erkende archeoloog. De prijzen voor 
archeologisch vooronderzoek variëren 
naargelang de locatie en oppervlakte 
van het projectgebied. In onze ervaring 
is de gemiddelde prijs voor de opmaak 
van een bureaustudie en de administra-
tieve afhandeling van de bekrachtiging 
2.505€6. Het kostenplaatje in de bespro-
ken case liep op tot ca. 5.500€.
De archeologiewetgeving brengt ook 
voor de architect een extra kost met 
zich mee: de werklast. De bouwheer ad-
viseren, het opvragen van offertes, alle 
informatie bezorgen aan de archeoloog, 
het opvolgen van de administratie en de 
terreinwerken: het leidt al gauw tot een 
werklast van een 20-tal uren.
Tip: bespreek op voorhand met de 

bouwheer of je deze werklast forfaitair 
verrekent in het ereloon of aanrekent 
per gepresteerd uur.

Impact bij vergunningverlening?
Ook na de bekrachtiging van de archeo-
logienota heeft de archeologieregelge-
ving een impact. De wetgeving omtrent 
de dossiersamenstelling werd aange-
past, zodat een vergunningsaanvraag 
die onterecht geen bekrachtigde ar-
cheologienota bevat, onvolledig wordt 
verklaard. Sinds 1 januari 2017 kan de 
vergunningsaanvraag reeds worden in-
gediend met een bewijs van indiening 
van de archeologienota bij het Agent-
schap OE. Op die manier win je 21 ka-
lenderdagen, dit is de tijd die het Agent-
schap heeft om de archeologienota te 
bekrachtigen. Een risico hierbij is dat 
het vergunningsdossier wordt gewei-
gerd als de archeologienota niet wordt 
bekrachtigd. Vergeet niet om nadien de 
officiële bekrachtiging te bezorgen aan 
de vergunningverlenende overheid.
In de vergunningsvoorwaarden wordt 
opgenomen dat de bouwheer de maat-
regelen uit de archeologienota, zoals 
het trekken van proefsleuven of een 
opgraving, moet uitvoeren. Bij een uit-
gesteld traject, zoals in de casus van de 
kantoorontwikkeling, geldt de vergun-
ningsvoorwaarde dat een bekrachtigde 
nota moet worden bekomen alvorens 
de werken van start gaan. In deze nota 
wordt geconcludeerd welk archeolo-
gisch erfgoed te verwachten is en of 
een opgraving nodig is7. Dit is een bijko-
mend nadeel van het uitgesteld traject: 
je verliest de gewonnen tijd doordat de 
conclusies van het terreinwerk moeten 
bekrachtigd worden.
Tijdens de uitvoering van een opgraving 
wordt de vervaltermijn van de vergun-
ning geschorst.

Wanneer start ik een 
archeologienota op?
In een ideale wereld betrek je de ar-
cheoloog zo vroeg mogelijk. Op die 
manier kunnen de bevindingen van de 
archeoloog worden meegenomen in het 

ontwerp, bijvoorbeeld door een onder-
grondse parking in te planten waar de 
impact op het archeologisch erfgoed 
kleiner is. In de praktijk moet je reke-
ning houden met een wachttijd die door 
een overbevraging oploopt tot zo’n 8 à 
10 weken. Het archeologisch onderzoek 
zelf duurt ca. 2 weken voor de opmaak 
van een bureaustudie buiten een ar-
cheologische zone tot ca. 12 weken voor 
een project in een complexe archeologi-
sche zone. Samengevat: contacteer een 
archeoloog ten minste tussen de 10 en 
22 weken vóór de voorziene indiening 
van de vergunningsaanvraag.
De archeologienota kan echter pas ter 
bekrachtiging worden voorgelegd als 
de geplande werken voor wat betreft 
de bodemingrepen definitief vastlig-
gen, zowel qua locatie als qua dimensie. 
De archeologienota omschrijft immers 
welke verstoringen worden verwacht. 
De werken beschreven in de archeolo-
gienota moeten overeenkomen met de 
werken in de vergunningsaanvraag8. Dit 
betekent dat het ontwerp enkele weken 
voor het indienen van de vergunnings-
aanvraag definitief klaar moet zijn wat 
betreft de funderingen, ondergrondse 
bouwlagen en omgevingsaanleg. Aspec-
ten die irrelevant zijn voor de archeolo-
gienota (materiaalkeuze, interne inrich-
ting en indeling, isolatie, …) hoeven nog 
niet vast te liggen.

Welke informatie heeft de 
archeoloog nodig?
Om een archeologisch onderzoek uit te 
voeren heeft de archeoloog minstens 
volgende informatie nodig:
 - een recent opmetingsplan,
 - beschrijving van de huidige toestand: 
zijn er reeds verstoringen in het ge-
bied, zoals ondergrondse bouwlagen?

 - alle informatie over de toekomstige 
ontwikkeling, met een overzicht van 
de geplande bodemingrepen.

 - andere informatie, zoals reeds uitge-
voerd archeologisch onderzoek of son-
deringsverslagen.
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Conclusie: wettelijke taken – in de 
praktijk
De wettelijke taken van de architect be-
staan uit de informatieplicht naar de 
bouwheer, het verlenen van medewer-
king aan de archeoloog en het opvolgen 
van de vergunningsvoorwaarden in ver-
band met archeologie. In de praktijk is 
de architect een aanspreekpunt voor de 
erkende archeoloog en kan hij de taak 
op zich nemen om voor de bouwheer 
een erkende archeoloog aan te stellen.

Emma Vanderstraeten werkt als zelfstandig advi-

seur ruimtelijke planning bij Arch & Teco Architec-

ture and Planning. Op de NAV MEMO Archeologie 

in Hasselt, Roeselare en Wijnegem gaf ze vanuit 

de architectenpraktijk concrete voorbeelden en tips 

voor een vlotte omgang met de archeologieregelge-

ving.

1 www.onroerenderfgoed.be, doorklikken naar archeologie, beslissingsboom.
2 100 m2 in archeologische zones, 1.000 m2 buiten archeologische zones, 5.000 m2 buiten woon-of 

recreatiegebied.
3 Zie hiervoor het Besluit Vlaamse Regering betreffende de handelingen die vrijgesteld zijn van 

vergunningsplicht. Er zijn telkens enkele voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om vrijgesteld te 

zijn. In het verleden is dit besluit reeds meerdere keren gewijzigd.
4De officiële benaming is een archeologienota met beperkte samenstelling.
5Er zijn twee flankerende maatregelen om de kostprijs van archeologie te beperken. Het archeologisch 

solidariteitsfonds voor grote ontwikkelaars werd echter nog niet opgericht. Occasionele bouwers 

kunnen een premie aanvragen indien ze geconfronteerd worden met buitensporige opgravingskosten. 

Deze maatregelen kunnen niet ingeroepen worden bij archeologisch vooronderzoek.
6 Deze gemiddelde prijs (excl. btw) vindt zijn oorsprong in een vergelijking van telkens 3 offertes voor 

4 projecten van Arch & Teco Architecture and Planning.
7De conclusies van het proefsleuvenonderzoek waren bij schrijven van dit artikel nog niet bekend.
8Als de werken uit de bekrachtigde archeologienota niet overeenkomen met de aangevraagde/ uit te 

voeren werken, dan moet er een bekrachtigde nota worden bekomen bij het Agentschap OE vooraleer 

de werken starten. Dit betekent dat de erkende archeoloog de archeologienota moet aanpassen en dat 

het Agentschap opnieuw 21 kalenderdagen heeft om hierover een beslissing te nemen.
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