Format programma van eisen (PvE) voor archeologisch
proefsleuvenonderzoek (IVO-P) regio Achterhoek
Voorblad
Administratieve gegevens
Aanleiding en motivering van het onderzoek
Periode van uitvoering van het onderzoek
Eerder uitgevoerd onderzoek
Archeologische verwachting:
-

Regionale archeologische en cultuurlandschappelijke context
Aard en ouderdom van de vindplaats(en)
Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en)
Historisch bekende gegevens over het onderzoeksgebied met indien van toepassing
inbedding in het verhaal van de omgeving
Archeologische stratigrafie (diepte van de archeologische lagen)
Structuren en sporen (o.a. aard en dichtheid)
Anorganische artefacten
Organische artefacten en archeozoölogische resten
Botanische resten (indien te verwachten)
Menselijke resten (indien te verwachten)
Gaafheid en conservering

Doelstelling en vraagstelling van het onderzoek:
-

De doelstelling
Relatie met specifieke kennis over de onderzoekslocatie, de omgeving en met eerder
uitgevoerde onderzoeken (ook in de omgeving)
Relatie met de NOaA, de archeologische kennisagenda Oost-Gelderland en/of andere
onderzoekskaders
De onderzoeksvragen, verplichte onderwerpen:
o Bodemopbouw en landschap, gerelateerd aan de vindplaats
o Sporen en structuren (o.a. aard, datering, spreiding en conservering)
o Vondsten (o.a. aard, dichtheid, datering en conservering)
o Monsters (indien van toepassing)
o Locatie en sitespecifieke vragen, gericht op de vindplaats en de directe
omgeving.
o Inbedding vindplaats in lokaal en regionaal kader

Strategie, methoden en technieken:
-

Strategie (aantal, ligging, omvang en aantal vlakken van de proefsleuven, met een
onderbouwing van de keuze hiervoor)
Methoden en technieken (beschrijving van de geplande uitvoering en documentatie
van het veldwerk)
Werkwijze bij structuren en grondsporen
Opzet aardwetenschappelijk onderzoek
Werkwijze bij anorganische artefacten
Werkwijze bij organische artefacten en archeozoölogische resten
Werkwijze bij menselijke resten (indien te verwachten)
Werkwijze bij monstername (botanisch, zoölogisch, daterend), beschrijving verwachte
hoeveelheid, soort en doel van de monsters
Verwachte beperkingen en aandachtspunten
Werkwijze bij wijziging t.o.v. het vastgestelde PvE

Uitwerking en conservering:
-

Beschrijving technische uitwerking (digitalisering, bewerking, gegevensbeheer)
Beschrijving uitwerking structuren, sporen en vondstspreidingen
Beschrijving analyse aardwetenschappelijke gegevens, uitwerking anorganische
artefacten, organische artefacten, archeozoölogische en -botanische resten
Beschrijving wetenschappelijke uitwerking
Beschrijving beeldmateriaal (kaarten, tekeningen, foto’s)
Beantwoording onderzoeksvragen
Beoordeling potentie vindplaats voor aanvullend onderzoek

(De)selectie en conservering:
-

Werkwijze bij selectie van het materiaal voor uitwerking
Werkwijze bij selectie van het materiaal voor deponering en verwijdering
Werkwijze bij selectie van het materiaal voor conservering
Relatie tussen selectie en het beantwoorden van de onderzoeksvragen

Deponering
-

-

Werkwijze voor deponering van vondsten, rapportages en data
(Naast de reguliere deponeringseisen, het verplicht aanleveren van tenminste de
digitale versie van de allesporenkaarten aan de regionaal archeoloog)
Eisen aan het eindproduct

Randvoorwaarden en aanvullende eisen:
-

Beschrijving personele randvoorwaarden
Beschrijving overlegmomenten
Beschrijving kwaliteitsborging
Beschrijving externe communicatie (indien van toepassing)
Beschrijving overige randvoorwaarden en aanvullende eisen (indien van toepassing)
Verplichte melding startdatum bij de regionaal archeoloog (minimaal 1 werkweek voor
aanvang werkzaamheden)

Literatuur en bijlagen:
in ieder geval:
kaart met de geplande werkputten/ sleuven
lijst met te verwachten aantallen

