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Algemene eisen  

1.  Vraag expliciet om toepassing van de vigerende versie van de KNA en het protocol IVO-

overig.

2.  Geef aan dat de rapportage aan de hand van de checklist IVO-verkennend zal worden 

getoetst. 

3.  Zorg ervoor dat offertes vergelijkbaar zijn door de vraag helder en eenduidig te stellen. 

Wees specifiek in het type onderzoek dat gewenst is. Het inventariserend veldonderzoek 

kan als één geheel of gefaseerd worden aangevraagd. Als één geheel is vooral aan te 

raden bij kleine plangebieden, gefaseerd onderzoek is aan te raden bij grotere. De vol-

gende suggesties worden gedaan: 

 a)  Overweeg om eerst een Bureauonderzoek conform het KNA-protocol Bureauonderzoek 

te vragen. Een apart bureauonderzoek is zeker aan te bevelen voor grotere terreinen. 

Sommige provincies hanteren een grens van 10 ha (in het buitengebied). Op basis 

hiervan kan snel de onderzoeksmethode voor het vervolg worden bepaald. Voor bin-

nenstedelijke situaties is de wens voor een apart bureauonderzoek afhankelijk van de 

situatie, bijvoorbeeld of in de betreffende gemeente een uitgebreid bouwarchief aan-

wezig is waaruit de diepte van de verstoringen kunnen worden afgeleid.

 b)  Vraag om een ongesplitst Vooronderzoek (dat wil zeggen een Bureauonderzoek, IVO-

verkennend, IVO-karterend en IVO-waarderend bij één onderzoeksbureau), als het 

om een relatief klein plangebied gaat (sommige provincies hanteren hiervoor een 

maximum gebiedsgrootte van10 ha), of als de tijd ontbreekt om de afzonderlijke 

fasen apart aan te besteden. De eis moet dan altijd zijn dat altijd de archeologische 

waarde van het terrein in voldoende mate moet worden vastgesteld. Een nadeel van 

een ongesplitst Vooronderzoek kan zijn, zeker bij grotere terreinen, dat tussentijdse 

bijsturing van het onderzoek extra aandacht vereist. Het inbouwen van beslismomen-

ten is daarom aan te raden.

 c)  Vraag om een “IVO-verkennend” conform het KNA-protocol IVO-overig bij grotere 

plangebieden (sommige provincies hanteren een grens van 10 ha in het buitengebied) 

of als er op voorhand aanwijzingen voor ingrijpende bodemverstoringen zijn. Hiermee 

wordt voorkomen dat er onnodig gekarteerd wordt in kansarme gebieden. 

4.  Vraag in alle gevallen om een specificatie van de onderzoeksmethoden met vermelding 

van het aantal boringen (incl. diameter en diepte). 

5. Neem in de offerteaanvraag eisen op met betrekking tot:

 a) Vermelding van aantallen en hoeveelheden m.b.t. in te zetten onderzoekstechnieken.

 b) Verrekenprijzen bij meer- of minderwerk.

 c) Te leveren producten en oplage standaardrapporten.
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 d) Fasering van het onderzoek.

 e) Meer- en minderwerkprocedure. 

 f) Frequentie en wijze van communicatie. 

 g) Planning en oplevering. 

Voor adviezen met betrekking tot  het selecteren van een advies- of onderzoeksbureau wordt 

verwezen naar de SIKB-brochure “Hoe kies ik voor kwaliteit bij mijn archeologisch adviseur 

of uitvoerder”.
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