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BK-Ecosys heeft een dienst Archeologie!
Archeologienota
Archeologisch vooronderzoek
Geoportaal Onroerend Erfgoed

Archeologienota
Wanneer heb je een archeologienota nodig?
Sinds 2016 dient er in bepaalde gevallen een archeologienota toegevoegd te worden bij de
aanvraag van een omgevingsvergunning. Of u deze wel of niet nodig hebt, hangt af van
oppervlaktecriteria in combinatie met de locatie van uw projectgebied: in een gebied geen
archeologie, een vastgestelde archeologische zone, een beschermde archeologische site of geen
van dit alles?
Wil je weten wanneer je dergelijke nota nodig hebt, lees dan nog even verder.Het schema hieronder
geeft je op basis van enkele vragen aan of je een archeologienota nodig hebt.
https://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/202006/20200527_omgevingsvergunning_stedenbouwkundige_handelingen.pdf
Waarvoor dient een archeologienota?
Om te bepalen of er uiteindelijk een archeologische veldonderzoek noodzakelijk is of niet. In de
archeologienota moet de erkend archeoloog namelijk aantonen dat er geen archeologisch erfgoed
aanwezig is dat belangrijke kenniswinst kan opleveren. Om deze beslissing te kunnen maken, dient
er een studie te gebeuren waarbij voldoende gegevens verzameld worden om deze uitspraak te
onderbouwen.
Hoeveel kost een archeologienota?
Wanneer een archeologienota enkel bestaat uit een bureauonderzoek blijft de kostprijs beperkt.
https://mailchi.mp/43981f7c58d2/nieuwsbrief-augustus-11421661
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Indien ook terreinonderzoeken noodzakelijk blijken, ontvangt u van ons een raming op maat.

Archeologisch vooronderzoek
Vooronderzoek kan bestaan uit bureauonderzoek, een landschappelijk bodemonderzoek,
veldkartering, metaaldetectie of geofysisch onderzoek. Dit zijn ingegrepen zonder impact op de
bodem.
Vooronderzoek met een impact op de bodem kan gepaard gaan met archeologische boringen
proefputtenaanleg of proefsleuvenaanleg. Afhankelijk van de locatie en de aanwijzingen, zal een
andere vooronderzoek worden aangewend. Dikwijls bestaat het archeologische veldonderzoek uit
meerdere fasen vooronderzoek. Soms zijn grootschalige opgravingen noodzakelijk.
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Geoportaal Onroerend Erfgoed
Via het geoportaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed kan je trouwens opzoeken of een terrein
zich situeert in een beschermde archeologische site, in een vastgestelde archeologische zone of in
een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Wanneer er geen aanduiding op
het geoportaal verschijnt gaat het om de drempelwaarden oppervlakte 3.000 m² of meer en (in geval
van een omgevigsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen) bodemingreep 1.000 m² of
meer.
Ga naar: https://geo.onroerenderfgoed.be/
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