
PS07 Toelichting  
 
Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten 
opgraven 
 
Doel van de referentietabellen 
Het doel van het gebruiken van de KNA referentietabellen is tweeledig. Het eerste is het 
voorzien in een betere opname en onderbouwing in het PvE voor de opgraving van de 
aantallen te verwachten kwetsbare vondsten (en monsters) om deze vervolgens te 
vertalen naar een beter onderbouwd aantal te conserveren vondsten in de offerte 
(uitvraag) en ultimo in het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De tabel 
bevat dus niet een referentiekader voor de te verwachten aantallen te conserveren 
vondsten, maar biedt voor het bepalen van die aantallen wel degelijk een 
referentiekader. 

 
Toelichting bij het gebruik van de referentietabellen 
 
De KNA referentietabellen zijn opgesteld op basis van vierkante meters bij opgraven. 
Hierbij is uitgegaan van 1 vondstlaag en 1 sporenvlak, handmatig verzamelde vondsten 
en het gebruik van een metaaldetector. Bij meerdere lagen/vlakken/m2 dienen deze 
logischerwijze vermeerderd te worden. 
 
De tabellen voor de te verwachten aantallen kwetsbare vondsten beschrijft niet het 
complete spectrum van alle voorkomende soorten vindplaatsen in Nederland, maar is 
beperkt tot de meest voorkomende vindplaatsen die in de reguliere AMZ onderzocht 
worden.  Landschappelijk gezien zijn de tabellen beperkt tot holoceen (veen-klei) en 
pleistoceen (zangronden) en is een onderscheid aangehouden voor de verschillende 
periodes en archeoregio’s in Nederland. De tabellen moeten beschouwd als een 
groeimodel. Dat wil zeggen dat nog niet voor alle archeoregio’s referenties aanwezig zijn 
en dat in de toekomst gestreefd wordt naar het verbeteren van de aantallen door deze 
uit te breiden met meerdere opgravingen uit dezelfde periode in een archeoregio.  De 
tabellen zijn nu opgesteld op basis van volledige opgravingen m.u.v. een enkeling, 
waarbij de aantallen al zijn gebaseerd op gemiddelden van een groot aantal opgravingen 
(bijvoorbeeld Utrechts-Gelders zandgebied i.c. de gemeente Amersfoort) of waar een 
kans op het aantreffen is weergegeven (Brabants zandgebied, omgeving Eindhoven). Bij 
het merendeel van de tabellen is een korte toelichting opgenomen. 
 
Heeft u aanvullingen of verbetersuggesties op de tabellen? Neem dan vooral 
contact op met SIKB via info@sikb.nl 
 
 
Het gebruik van de referentietabellen in relatie tot de aantallen in het PvE 
 

In het PvE dienen van de belangrijkste posten (aantal m2, aantallen vondsten per 
categorie, monsters, dateringen, specialistisch onderzoek) de minimaal te verwachten 
aantallen of hoeveelheden te worden opgenomen (gebruik hiervoor KNA PS05 lijst te 
verwachten aantallen). Voor het bepalen van het aantal kwetsbare vondsten kunnen  
zoals gezegd de referentietabellen van PS07 geraadpleegd worden.  

In de evaluatiefase, na afloop van het veldwerk, worden deze aantallen of hoeveelheden 
bijgesteld naar gelang de feitelijke cq wenselijke situatie. Wanneer de in het veld 
aangetroffen vondsten (hoeveelheden, soorten materialen, soorten objecten en/of 
dateringen en conservering) significant afwijken van het PvE, is al tijdens het veldwerk 
overleg nodig tussen bevoegd gezag, opdrachtgever en depothouder (/eigenaar) op 
aangeven van de uitvoerder (zie PS04). Zowel de voorziene als onvoorziene 



vondstcategorieën worden vervolgens in het evaluatierapport opgenomen met een 
voorstel voor uitwerking en/of conservering en vervolgens voorgelegd aan de bevoegde 
overheid. De uitvoerder start met de uitwerking/conservering zodra tussen de bevoegde 
overheid, de depothouder en de opdrachtgever overeenstemming is bereikt over het 
evaluatierapport. 

 
Indien het door de aard van het onderzoek (proefsleuvenonderzoek, begeleiding, 
booronderzoek) niet mogelijk is aantallen en hoeveelheden in te schatten is het 
toegestaan in het PvE de opdrachtgever te verplichten in plaats hiervan een stelpost* op 
te nemen voor het  
conserveren van vondsten. Dit bedrag is logischerwijze gebaseerd op de aard van de 
vindplaats en de te verwachten aantallen. Bij het opnemen van een stelpost is het niet 
verplicht de bijlage bij PS05 lijst te verwachten aantallen in te vullen**.  
 

* Onder stelpost wordt verstaan: de in het PvE en/of bestek en in de overeenkomst 
aangeduide geldsbedragen die in de aanneemsom zijn inbegrepen en ten laste waarvan 
nader in PvE, bestek, overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht. Indien de 
som van de uitgaven, die ten laste van de stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt 
te zijn dan het bedrag van die stelpost, dan zal de afwijking worden verrekend. 

** In alle gevallen blijft onverlet van kracht dat alle kwetsbare vondsten geconserveerd 
moeten worden aangeleverd aan het archeologisch depot, tenzij schriftelijk en op grond 
van een selectierapport voor conservering anders is aangegeven door de desbetreffende 
depothouder (/eigenaar).  
 

 


