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ToelichTing. 

Voor een proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen vereist (PvE) waarin stan-

daard vele eisen met betrekking tot vraagstelling, methode van onderzoek en wijze van 

uitvoering zijn opgenomen. Voor booronderzoek en oppervlakte kartering is een PvE niet 

verplicht, maar wel een zogenaamd Plan van Aanpak (PvA).

Algemene eisen

1.  Vraag expliciet om toepassing van de vigerende versie van de KNA en afhankelijk van de 

gewenste onderzoekstechniek om het protocol IVO-proefsleuven of IVO-overig.

2.  Vraag expliciet om toepassing van de Leidraad Standaard Archeologische Monitoring 

(SAM), uitgegeven door de SIKB (www.sikb.nl), voor objectieve bepaling van de fysieke 

gaafheid van een vindplaats.

3.  Geef aan dat de rapportage aan de hand van de checklist IVO-waarderend zal worden 

getoetst.

4.  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 per onderdeel worden gevraagd. Een IVO-waarderend is alleen zin-

vol als er concrete aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen zijn. 

5.  Laat eerst een raming van de totale kosten maken (veldwerk en uitwerking) voordat 

wordt gestart met de aanbesteding. De uitwerking en publicatie tot op het niveau van 

een standaardrapportage maakt een integraal onderdeel uit van het IVO.

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

van de dekkingsgraad van de proefsleuven, of het aantal boringen (incl. diameter en 

diepte), of de dekkingsgraad van de oppervlaktekartering. 

7.  Wees expliciet in de details van het proefsleuvenonderzoek: welke specialistische onder-

zoeksvragen en technieken, welke aantallen en volumes aan monsters, welk detail van 

documentatie en uitwerking. Zie verder Handreiking PvE.  

8.  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. 

 d) Fasering van het onderzoek.

 e) Meer- en minderwerkprocedure. 

 f) Frequentie en wijze van communicatie. 

 g) Planning en oplevering. 

handreiking bij het stellen van

eisen
handreiking iVo- waarderende fase
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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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