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Archeologische Beleid
1. Archeologisch Belangrijke Plaatsen
2. Gebieden met een zeer hoge archeologische verwachting.
3. Gebieden met en redelijk tot hoge archeologische verwachting.
4. Gebieden met een redelijk tot hoge archeologische verwachting, waterbodems.

1. Archeologisch Belangrijke Plaatsen
Voor de Archeologisch Belangrijke Plaatsen geldt dat de aanwezige archeologische relicten in de
ondergrond in situ behouden dienen te blijven. Indien behoud niet mogelijk is, dient altijd archeologisch
(voor)onderzoek plaats te vinden. Voor een juiste situering van en uitgebreide toelichting bij de afzonderlijke
Archeologisch Belangrijke Plaatsen, dient men de publicatie Archeologisch Belangrijke Plaatsen behorende
bij de Monumentenverordening Rotterdam 2003 te raadplegen.
terug naar index

2. Gebieden met een zeer hoge archeologische verwachting.
Voor grondroerende werkzaamheden in gebieden met ene zeer hoge archeologische verwachting is
afhankelijk van de verstoringsdiepte, maar ongeacht het oppervlak van de uit te voeren werkzaamhedeneen vrijstelling en/of aanlegvergunning verplicht. Dit geldt niet voor werken en werkzaamheden gericht op
het normale onderhoud en beheer van de betreffende gebieden en evenmin voor bestaande weg- en
leidingcunetten. Voor de verlening van en vrijstelling en/of aanlegvergunning moet een plan van de
voorgenomen werkzaamheden worden voorgelegd aan het BOOR. Op basis van dit plan beoordeelt het
BOOR of in het voorliggende geval een archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek en/of
inventariserend veldonderzoek) voorafgaande aan de voorgenomen werkzaamheden noodzakelijk is. De
locaties en toegestane verstoringsdiepten, waarvoor al dan niet en vrijstelling en/of aanleg vergunning geldt,
vindt men op de Plankaart en in de Voorschriften bij de Bestemmingsplannen. Indien een archeologische
paragraaf voor en specifiek Bestemmingsplan nog niet voorhanden is, dient men hierover informatie in te
winnen bij het BOOR.
terug naar index

3. Gebieden met en redelijk tot hoge archeologische verwachting.
3.1 De archeologische waarden zijn te verwachten direct onder het maaiveld of op een dieper niveau.
3.2 De archeologische waarden zijn te verwachten beneden 0 meter NAP.
3.3 De archeologische waarden zijn te verwachten dieper dan 3 meter beneden NAP.
Voor grondroerende werkzaamheden met een oppervlak van meer dan 200 vierkante meter in gebieden met
een redelijk tot hoge archeologische verwachting is afhankelijk van de verstoringsdiepte een
aanlegvergunning verplicht. Dit geldt niet voor werken en werkzaamheden gericht op het normale
onderhoud en beheer van de betreffende gebieden en evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten.
Voor de verlening van en vrijstelling en/of aanlegvergunning moet een plan van de voorgenomen
werkzaamheden worden voorgelegd aan het BOOR. Op basis van dit plan beoordeelt het BOOR of in het
voorliggende geval een archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek en/of inventariserend
veldonderzoek) voorafgaande aan de voorgenomen werkzaamheden noodzakelijk is. De locaties en
toegestane verstoringsdiepten, waarvoor al dan niet en vrijstelling en/of aanleg vergunning geldt, vindt men
op de Plankaart en in de Voorschriften bij de Bestemmingsplannen. Indien een archeologische paragraaf
voor en specifiek Bestemmingsplan nog niet voorhanden is, dient men hierover informatie in te winnen bij
het BOOR.
terug naar index

4. Gebieden met een redelijk tot hoge archeologische verwachting, waterbodems.
Voor de gebieden met water geldt dat bij ingrepen met ene oppervlak van meer dan 200 vierkante meter en
dieper dan de huidige onderwaterbodem het BOOR moet beoordelen of een archeologisch vooronderzoek
noodzakelijk is. Dit geldt niet voor werkzaamheden en werken gericht op het normale onderhoud en beheer
van betreffende gebieden.
terug naar index

Toelichting op de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam
Het Europese Verdrag inzake de bescherming van het Archeologische Erfgoed (Verdrag van Malta 1992) en
de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving hebben ertoe geleid dat archeologische belangen
vroegtijdig en volwaardig en rol moeten spelen in het ruimtelijk ordeningsproces. Ook is in het nieuwe
archeologiebeleid een belangrijke rol weggelegd oor gemeenten. Zij moeten in de bestemmingsplannen
aangeven hoe in een plangebied met archeologische belangen omgegaan moet worden en welke
vergunningen en voorschriften van toepassing zijn. Hieraan liggen in Rotterdam de
Monumentenverordening Rotterdam 2003 en de Archeologische Waardenkaart Rotterdam ten grondslag.
Het spreekt voor zicht dat deze informatie, behalve voor het bestuur en het ambtelijk apparaat, ook van
belang is voor burgers en private ontwikkelaars. De voorliggende Archeologische Waarden- en Beleidskaart
Rotterdam biedt aan alle betrokkenen en belanghebbenden de mogelijkheid om vroegtijdig inzicht te
verwerven in de ligging van archeologische waarden binnen de gemeente Rotterdam en het daaraan
gekoppelde beleid.
De Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam is gebaseerd op de Archeologische
Kenmerkenkaart Rotterdam. Voorts bevat de kaart de Archeologisch Belangrijke Plaatsen behorende bij de
Monumentenverordening Rotterdam 2003. De kaart geeft verder de archeologische waarden en
verwachtingen voor het hele gemeentelijke grondgebied van Rotterdam. Behalve de archeologische
waarden en potenties geeft de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam – in grote lijnen – ook
aan welk archeologisch beleid er geldt voor de verschillende geibeden; met andere woorden de kaart geeft
aan hoe er gehandeld dient te worden voorafgaande aan grondroerende werkzaamheden die eventueel het
aanwezige bodemarchief kunnen verstoren.
De voorliggende kaart is indicatief van aard. De kaart is bedoeld voor opstellers van ruimtelijke plannen om
vroegtijdig inzicht te krijgen in de archeologische waarden van terreinen of deelgebieden binnen Rotterdam,
om zo te kunnen vaststellen of er archeologische belangen in het geding (kunnen) zijn bij
planontwikkelingen of bij de voorgenomen werkzaamheden in het kader van de realisatie van een ruimtelijk
plan. De Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam levert door vroegtijdige signalering van
archeologische belangen een wezenlijke bijdrage aan een vlotte, ongehinderde totstandkoming van
ruimtelijke plannen, terwijl tegelijkertijd, daar waarnodig, recht gedaan wordt aan de archeologische
geschiedenis van Rotterdam.
Nadrukkelijk moet gesteld worden dat de archeologieparagraaf in Bestemmingsplannen en de bijbehorende
Plankaart en Voorschriften voor de verschillende plangebieden altijd geraadpleegd moet worden. Hier vindt
men, indien van toepassing, de omschrijving van de werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning en/of
vrijstelling noodzakelijk is. De werkzaamheden, die vergunnings- en/of vrijstellingsplichtig zijn, worden door
het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) afzonder beoordeeld. Op
grond van de (bekende of te verwachten) archeologische waarden verwachtingen, het oppervlak en de
diepte van de voorgenomen werkzaamheden en de reeds aanwezige verstoringen wordt vastgesteld of
archeologisch (voor)onderzoek noodzakelijk is. Indien noodzakelijk, kan dit vooronderzoek bestaan uit een
bureauonderzoek of een veldonderzoek (bijvoorbeeld grondboringen). Op basis van de resultaten van het
vooronderzoek kan besloten worden af te zien van verder archeologisch onderzoek, de voorgenomen
werkzaamheden archeologisch te geleiden, een aanvullend vooronderzoek uit te voeren (bijvoorbeeld
proefsleuven en putten) of een opgraving te verrichten, in dien de vindplaats (door planaanpassing) niet in
situ behouden kan blijven.
Indien voor een specifiek bestemmingsplangebied nog geen archeologieparagraaf met bijbehorende
Plankaart en Voorschriften aanwezig is, moeten de voorgenomen grondroerende werkzaamheden ter
beoordeling worden voorgelegd aan het BOOR.

De Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam en de Archeologische Kenmerkenkaart Rotterdam
geven de huidige kennis en inzichten weer; zij zullen daarom steeds – in meer of mindere mate – moeten
worden bijgesteld.

Archeologie in Rotterdam
Rotterdam draagt sinds 1960 zorg voor het eigen archeologisch erfgoed en is in het bezit van een door het
Rijk verleende opgravingbevoegdheid. Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken
Rotterdam (BOOR) is de eerste gemeentelijke archeologische instelling in Nederland.
Binnen het kader van de nieuwe wet- en regelgeving bestaan de werkzaamheden van het BOOR uit:
1.
Het zorgdragen voor het behoud van archeologische waarden inde bodem (in situ). Door het
bodemarchief te behouden kunnen aanzienlijke onderzoekskosten worden vermeden en
bovendien zijn latere generaties, met ongetwijfeld betere onderzoekstechnieken en andere,
scherpere vragen, in staat om ook hun verleden vorm te geven.
2.
Het zorgdragen voor de documentatie van het bodemarchief, indien behoud ervan niet mogelijk
is. Het bodemarchief bevat in veel gevallen unieke informatie over het verleden, die niet of in
geringe mate uit andere bronnen te verkrijgen is. Het bodemarchief (De samenhang tussen
vondsten grondsporen) kan echter maar een keer geraadpleegd worden, aangezien opgraven
tegelijkertijd ook het vernietigen van het bodemarchief inhoudt. Het bodemarchief is zeer
kwetsbaar en kan gemakkelijk – ongedocumenteerd – aangetast en vernietigd worden door
grondroerende werkzaamheden, zoals slopen, graven, boren en heien.
3.
Het zorgdragen voor het vastleggen en doorgeven aan derden va het “verhaal: over de
geschiedenis van Rotterdam. De onderzoeksresultaten worden op verschillende manieren
onder de aandacht gebracht: media, boeken, tentoonstellingen, lezingen, open dagen bij
opgravingen, etc.
terug naar index
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