
 

Format archeologisch bureau- en booronderzoek 
 

Het bureauonderzoek zal uiteraard moeten voldoen aan de vigerende KNA-versie. Daarbij 

moeten onderstaande punten uitgebreid beschreven worden: 

 

1. Beschrijving van de administratieve gegevens conform de KNA, inclusief minimaal 

één kaart van het onderzoeksgebied met RD-coördinaten. 

2. Beschrijving van de geologie en de geomorfologie van het onderzoeksgebied. 

3. Beschrijving van de te verwachten natuurlijke en de antropogene bodemhorizonten 

en de mogelijke verstoring van de bodem. 

4. Beschrijving van het historisch grondgebruik en eventuele bebouwing van de 

onderzoekslocatie op basis van historische kaarten en archief en/of 

literatuuronderzoek. 

5. Beschrijving van de bekende archeologische gegevens van de onderzoekslocatie en 

de omgeving (archeologische monumenten, vindplaatsen, archeologische 

onderzoeken met onderzoeksresultaten). 

6. Beschrijving van de aard, de datering, de omvang en de verwachte fysieke 

kwaliteit van de mogelijk aanwezige archeologische resten. 

7. Beschrijving van de verwachte vondstverspreiding en de vondst- en spoorniveaus.  

8. Uitgebreide onderbouwing van de gespecificeerde archeologische verwachting. 

9. Gemotiveerde beschrijving van de meest geschikte KNA-onderzoeksmethode voor 

het opsporen van de verwachtte sporen en vondsten (indien verder onderzoek 

nodig is). 

10. Opstellen van locatie-specifieke onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek 

(indien van toepassing). 

 

Het verkennend en/of karterend booronderzoek zal uiteraard moeten voldoen aan de 

vigerende KNA-versie. Daarbij moeten onderstaande punten uitgebreid beschreven 

worden: 

 

1. Beschrijving van de aangetroffen natuurlijke en antropogene bodemhorizonten 

(ook eventuele verstoring, eventuele aangetroffen artefacten, geschatte 

ouderdom). 

2. Beschrijving van de aangetroffen vondsten, sporen en/of cultuurlaag (omvang, 

aard, diepteligging, datering, representativiteit, fysieke kwaliteit).  

3. Beschrijving van de consequenties die uitvoering van de plannen op de 

archeologische resten kan hebben. 

4. Evaluatie van het onderzoek (komt het resultaat van het onderzoek overeen met 

de verwachting?, was de gebruikte onderzoeksmethode geschikt?) 

5. Boorstaten en een duidelijke kaart met de locatie van de boorpunten (RD-

coördinaten) als bijlagen opnemen. 

6. Opstellen van een goed onderbouwd selectieadvies. 

7. Beschrijving van de meest geschikte KNA-onderzoeksmethode voor verder 

archeologisch onderzoek (indien verder onderzoek nodig is). 

8. Opstellen van concept-onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek, op basis van 

het bureauonderzoek en booronderzoek (indien van toepassing). 

 


