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Graven naar maatschappelijke kansen

Archeologie en bodemkwaliteit 

Wa ar hebben We het over….?

Bodemkwaliteit en -beheer zijn al geruime tijd geïntegreerd in het 
proces van onze ruimtelijke ontwikkeling. Archeologie daarente-
gen is een nieuwkomer. Dit artikel gaat in op de vergelijkbare 
maatschappelijke ontwikkeling die beide vakgebieden doorma-
ken; van strakke regels naar maatschappelijk en functiegericht 
werken. Een benadering die op de toekomstige functie van het 
gebied is gericht, betekent een effectievere aanpak voor onze op-
drachtgevers. Het leren van elkaars verschillen en raakvlakken 
leidt tot nieuwe manieren van samenwerken in het ontwerppro-
ces en de uitvoering. De recent ontwikkelde gecombineerde risi-
co-, en kansenscan bodem en archeologie is hier een handig stu-
ringsmiddel voor.  

Wa arvoor Waren die Wetten ook Weer bedoeld….?

Het bodembeleid op basis van multifunctioneel saneren (‘hele-
maal schoon ‘) stamt uit de jaren ’80. Als gevolg van de hoge 
kosten leidde deze benadering al snel tot stagnatie van maat-
schappelijke processen, waardoor locaties niet werden heront-
wikkeld. Met de koerswijziging via het zogeheten BEVER traject is 
de wetgeving omgezet naar functiegericht saneren. De bodem-
kwaliteit moet voldoen aan de functie die de bodem heeft; dat 
wil zeggen niet meer helemaal schoon saneren als dat voor het 
toekomstig gebruik niet noodzakelijk is. Deze aanpak zorgt voor 
creatieve oplossingen ofwel; ‘slim saneren’. Eerst het einddoel en 
de nieuwe functie van het gebied bepalen en dan pas de eisen en 
maatregelen vastleggen. De wens tot kwaliteitsverbetering heeft 
ook geleid tot het Kwalibo proces. Alles is daarmee in hoge mate 
onderworpen aan protocollen die de ruimte voor de creativiteit 
juist verkleinen.
Resumerend zou je kunnen zeggen dat ‘bodem’ voortdurend op 
zoek is naar een optimale balans tussen enerzijds strenge wettelij-
ke inhoudelijke normstelling met strikte protocollen en ander-
zijds een meer functionele benadering ten dienste van het toe-
komstig gebruik van het terrein; een mooi maar lastig 
krachtenspel.    

Sinds 2007 is de nieuwe Wet op de Archeologische 
Monumentenzorg (WAMZ) van kracht. De wet heeft analogie 
met de bodemwetgeving. Ook hier geldt het ‘verstoorder betaalt' 

principe en hangt de uitvoering zeer nauw samen met de Wet 
Ruimtelijke Ordening (WRO). In tegenstelling tot wat veel op-
drachtgevers denken is er echter één essentieel verschil. De wet 
bevat geen (archeologisch inhoudelijke) ‘interventiewaarden’ zo-
als de Wbb (Wet Bodembescherming) die wel heeft. Wat belang-
rijke archeologie is, behoort democratisch te worden bepaald. De 
wet verplicht tot slechts twee acties: Kijk wat je hebt en weeg dit 
af tegen alle andere factoren in de RO. Het is dus een procedure-
le wetgeving. Dit vereist een integrale afweging, zoals die in een 
democratie gewoon is.  

De enorme beleidsruimte, die de wet biedt, is een vereiste, omdat 
het gaat om de waardebepaling van ‘cultuur’ die natuurlijk tijd, 
plaats en persoonsgebonden is. Deze beleidsruimte leidt echter 
vaak tot lange discussies en vasthouden aan ‘stokpaardjes’, omdat 
de waardetoekenning vaak wordt gedomineerd door academisch 
archeologen die logischerwijze vooral vanuit de kennisproductie 
redeneren. De rest van de stakeholders in het RO proces denkt 
daar weinig invloed op te kunnen of mogen uitoefenen en ziet ar-
cheologisch onderzoek meestal als een noodzakelijk kwaad dat te 
duur is; het draagt immers niet bij aan hun ruimtelijke ontwikke-
ling. Wat nodig is, is een andere en minder sectorale benadering 
van het vak. Archeologie kan namelijk een prachtige waardetoe-
voeging betekenen voor de ruimte waarin wij leven.

Wa ar Ga at het dan mis?

De archeologiewet is in essentie goed en biedt voldoende ruimte 
voor een creatieve afweging ter plaatse. Waar het mis gaat, is in 
de beleidsmatige invulling. Er wordt onvoldoende gezocht naar 
een balans tussen kennisproductie, kennisbeheer en vooral ken-
nisgebruik. Archeologie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan 
de identiteit van een gebiedsontwikkeling. Daarvoor moet in het 
veld onderzoek worden gedaan. De vraag is wat er moet worden 
onderzocht en met welke intensiteit? 
Zorgwekkend is dat de interpretatie van archeologische resten 
naar het gebruik van het verleden als inspiratie voor de nieuwe 
ontwikkeling vrijwel niet wordt gemaakt. Veelal wordt het proto-
col gevolgd, waarbij academische archeologen inhoudelijke eisen 
stellen waarvan het einddoel voor de leek lastig te bevatten is. 
Alle betrokken partijen lijken in deze academische benadering te 
berusten tot het moment dat het onderzoek te duur wordt.

manaGementmethode reverse archaeoloGy

Wat is dan waardetoevoeging? Deze ontstaat pas als we een andere 
en minder sectorale benadering van het vak gaan ontdekken. Door 
toepassing van de managementmethode Reverse Archaeology ® 
krijgen alle spelers (of domeinen) in de ruimtelijke ontwikkeling - 
universiteit, overheid, ontwikkelaar en consument- evenveel zeggen-

de kansen en de risico’s van zowel bodem als archeologie in een 
ruimtelijk project moeten vroegtijdig worden onderkend. dit artikel 
gaat dieper in op de gemeenschappelijke kansen van archeologisch- 
en bodemonderzoek en laat zien wat er nodig is om deze gezamenlijke 
kansen te benutten.

door boudewijn Goudswaard, charissa van eijk en Joris lap
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schap over het doel van het archeologische onderzoek en over de 
waarde van het bodemarchief. Die waarde ligt zoals gezegd namelijk 
niet universeel vast, maar is afhankelijk van de tijdgeest en het doel 
dat de verschillende spelers nastreven. De zeggenschap van alle spe-
lers bij de keuzes zorgt voor een brede betrokkenheid. Er kan effec-
tiever en efficiënter worden gewerkt, omdat een gedragen keuze 
wordt gemaakt met een gezamenlijk doel. 

De kennis die over het verleden wordt gegenereerd, levert dan 
een directe bijdrage aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, 
waardoor deze meer identiteit krijgt. Die identiteit is van waarde 
voor de betrokkenheid van eindgebruikers. Ook op andere be-
leidsvelden als educatie en recreatie zijn mooie toepassingen te 
bedenken die de verbondenheid van mensen vergroot. 
Archeologie als middel om nieuwe en inspirerende ruimte te ma-
ken. Dat is even wennen, maar het barst van de inspirerende ver-
halen; archeologen moeten alleen leren om de verhalen op een 
aansprekende manier te vertellen. Dan is archeologie geen last 
meer, maar een lust die goed te managen is. Op deze manier 
kunnen we enerzijds de kosten beperken en anderzijds waarde 
toevoegen voor onze klanten.   

Over ‘wie een kuil gra aft’….samenwerken! 

De condities archeologie en milieu worden binnen een project 
vaak alleen als risicofactoren in termen van geld, tijd en organi-
satie beschouwd. Natuurlijk moeten de risico’s voorafgaand aan 
een project goed in beeld gebracht worden, zodat een project ade-
quaat bestuurd en beheerst kan worden. De kansen die een goed 
uitgedachte samenloop van beide disciplines kan opleveren in 
theorie en praktijk, moeten echter niet vergeten worden. Deze 
kansen moeten worden gekoppeld en omgezet worden in geza-
menlijke doelen. Op deze manier kan er een ‘nieuwe laag’ wor-
den toegevoegd aan het plangebied, waardoor het plangebied 

wordt voorzien van een aanvullende identiteit en 
waarde en het ‘opruimen’ van zowel archeologie 

als bodemvervuiling meer diepgang krijgt. 
Hoe gaat dit nu precies in zijn werk?  

In de beginfase van een project is het 
uitvoeren van een gecombineerd ar-
cheologisch bureauonderzoek/mili-
eukundig historisch onderzoek de 
manier om te achterhalen met wel-

ke archeologische waarden/milieu-
kundige vervuilingen we te maken 

hebben, waar deze zich bevinden en 

wat de omvang ervan is. Daar komen archeologie en milieu el-
kaar tegen. Vaak is het bestaan van een scheepswerf, kruithuis, 
gasfabriek voor de bodemspecialist vervuiling, terwijl het voor de 
archeoloog van grote waarde is. Vervolgens wordt op basis van 
deze informatie bepaald welke vervolgmaatregelen getroffen 
moeten worden. Met een dergelijk gecombineerd onderzoek be-
spaart de ontwikkelaar geld, aangezien de archeologische en mi-
lieukundige ‘bureau’-onderzoeken elkaars inhoudelijke resulta-
ten kunnen gebruiken en een aanzet kan worden gegeven voor 
de manier waarop de uitvoering van het archeologisch en mili-
eukundig veldonderzoek in het veld op elkaar afgestemd kan 
worden. 

risicO - en k ansenscan archeOlOgie en 

bOdemkwaliteit

De resultaten van het archeologisch bureauonderzoek en het mili-
eukundig historisch onderzoek worden gebruikt als input voor een 
risico- en kansenscan archeologie en bodemkwaliteit. Zo’n scan 
geeft niet alleen de mogelijke ontwerp- optimalisatie weer (meer 
graven is meer milieumaatregelen en archeologie), maar tegelijker-
tijd ook de risico’s inzake de aspecten tijd, geld en organisatie. De 
archeologische en milieukundige onderzoeken worden hiervoor 
afgezet tegen het civiele ontwerp en de civiele planning, Daarbij is 
het van belang om vanuit zowel de archeologie, de bodem, als het 
ontwerp te kijken naar de kosten en baten. Op deze manier wor-
den eventuele knelpunten direct zichtbaar en worden onverwachte 
en onbeheersbare kosten achteraf voorkomen. 

Daarnaast worden ook de kansen in beeld gebracht. Deze kansen 
worden omgezet in maatschappelijke doelstellingen die de ar-
cheologische en cultuurhistorische opgave van het plangebied 
formuleren. Er moet sprake zijn van een zekere integrale afwe-
ging wat betreft de doelstellingen, rekening houdend met alle be-
leidsvelden (recreatie, vormgeving, educatie, cultuur, sociaal en 
economisch), zodat de geschiedenis van het plangebied daadwer-
kelijk meerwaarde oplevert voor alle stakeholders (gemeente, 
ontwikkelaar, eindgebruiker en wetenschap). Dit kan worden 
 gerealiseerd door de doelstellingen van de verschillende stakehol-
ders tegen elkaar af te wegen en het gereserveerde financiële bud-
get te verdelen over deze verschillende doelstellingen. 
Een andere budgetverdeling betekent zeker niet dat er meer kos-
ten gemaakt worden. Het onderzoek en de kosten die daarmee 
gemoeid zijn, worden nu bepaald door de belevings- en benut-
tingsmogelijkheden van de geschiedenis in het nieuwe gebied.
 Ook hier is de risico- en kansenscan een eerste aanzet toe, om-
dat het alle betrokken stakeholders bewust maakt van het belang 
van het maken van keuzes en het optimaal benutten van deze 
keuzes èn het budget. Net zomin als we gebieden schoner maken 
dan voor hun nieuwe functie nodig is, onderzoeken we archeolo-
gisch ook geen dingen die niet functioneel worden gebruikt in de 
nieuwe ruimte. 

hOe nu verder?

Om een goed afweging te maken tussen risico’s en kansen is sa-
menwerking tussen archeologie en bodem vanaf het beginstadi-
um noodzakelijk. Samenwerking waarin geprofiteerd wordt van 
elkaars onderzoeksresultaten. Dit bevordert het creëren van ge-
meenschappelijke doelstellingen: het gezamenlijk graven naar en 
realiseren van kansen. Kansen wat betreft tijd, geld, organisatie 
en vooral gebruik! 

literatuur
Een boekje over Reverse Archaeology is op te vragen via: info@the-missinglink.nl . 

De onderhandelingstafel voor de archeologische keuzes
De vier domeinen

Markt Publieke taak

033-034_BOD0211_ART-11   34 04-04-2011   11:38:07




