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Opgravingen door vrijwilligers mogen alleen plaatsvinden na toestemming door de RCE en een van de voorwaarden voor toestemming is een 
verslag van het onderzoek. Dit handvat geeft aan welke onderdelen deze rapportage, voor zover van toepassing, moet bevatten en is tevens 
een hulpmiddel voor het opstellen van het onderzoeksverslag. 
Vrijwilligersorganisaties hoeven niet volgens de KNA richtlijnen te registeren en te rapporteren. Het is wel raadzaam daar zoveel mogelijk bij 
aan te sluiten. Een volledig overzicht voor de beschrijving van periodes, complextypes en artefacten is te vinden in de bijlagen bij de KNA 
http://www.sikb.nl/richtlijnen_detail.asp?id=10182&tag  
 
 

Titel / voorkaft Naam onderzoek 
 
Onderzoeksgebied / gemeente 
Auteurs  
AWN afdeling / werkgroep  

- waarneming /met mogelijkheid opgraven 
- opgraving 

 

Rapport nummer AWN-rapport …. AWN - rapporten worden als reeks uitgebracht. Rapportnummer aan te vragen bij 
het landelijk secretariaat van de AWN 

Titelblad als voorkaft, plus maand en jaar van uitgave  

Colofon  zie administratieve gegevens plus alle 
mensen die bijgedragen hebben aan de 
rapportage 

 

Administratieve 
gegevens 

Naam vindplaats 
Gemeente, plaats, toponiem  
Projectcode  
Oppervlakte onderzocht deel  
OM-nummer 
Coördinaten 

 
 
 
 
Onderzoeksmelding Archis  

http://www.sikb.nl/richtlijnen_detail.asp?id=10182&tag


Periode 
Data veldwerk 
Opdrachtgever / eigenaar grond 
Bevoegd gezag 
Bewaarplaats vondsten en documentatie 
Superviserend archeoloog  
 

Samenvatting   

Aanleiding  Waarom onderzoek door vrijwilligers 
 
 
 
Motivering onderzoek 
 
Toestemming RCE dd. …  
Toestemming grondeigenaar  
Toestemming gemeente 
 

- geen onderzoeksplicht volgens bestemmingsplan 
- negatief selectiebesluit na vooronderzoek 
- noodopgraving   
 
Wat zijn de redenen om als vrijwilligersorganisatie onderzoek te gaan doen. 

Beschrijving van het 
gebied 

Topografische ligging 
 
Historische gegevens 
 
 
Landschapskenmerken 
 
 
Archeologische gegevens 
 
 

- actuele topografische kaart en meetgegevens  
 

- oude kaarten 
- archiefinformatie 
 
- historisch landschap 
- huidig landschap 
- fysische geografie (ontstaan van het landschap) 
 
- waardering op de archeologische verwachtingskaart (gemeentelijke kaart of 

AMK / IKAW) 
- Archismeldingen / vondsten in de omgeving  

Vraagstelling Welke informatie moet het onderzoek 
opleveren  

- zoals vermeld in Plan van aanpak 

Methoden en technieken 
 

Zoals gepland 
 
 
 
Zoals uitgevoerd 
- waarnemingen 

 

Verwijzing naar Plan van Aanpak 
Belemmeringen bij de uitvoering waardoor het Plan van Aanpak niet of niet geheel 
kon worden uitgevoerd. 
 
 
Bij welke werkzaamheden en welke omstandigheden (zichtbaarheid archeologisch 
vlak). 



- booronderzoek 
- putten en opgravingsvlakken   

 
 

- zeefonderzoek 
- metaaldetectie   
 
Uitvoering 
- hoeveel personen, hoeveel dagen  
- ondersteuning / supervisie professionele 

archeoloog 
 

Hoeveel boringen, met welke boortype en diameter, in welk grid,  
Hoeveel vlakken zijn aangelegd en  hoe zijn die aangelegd (handmatig, 
laagsgewijs verdiept met een kraan met schaafbak / platte bak/dikte lagen. 
Zijn sporen gecoupeerd en afgewerkt. 
Welke maaswijdte bij zeven (droog of nat) 
Is het vlak systematisch onderzocht met een detector? 
 
Datum van aanleg 
 

Resultaten Opbouw ondergrond 
 
Sporen, structuren en vondstverspreidingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profielen 
Monsters 
Vondsten  
 

Fysische geografie en bodem van de locatie 
 
Kaart met boorpunten 
Kaart met boringen en vondstmateriaal 
Profielen op grond van de boringen, boorstaten en interpretatie 
 
Sporenkaart: ruimtelijke begrenzing van de sporen en/of vondsten in het 
(leesbare) opgravingsvlak in landelijke of lokale coördinaten.  
 
Te onderscheiden structuurtypen en daarbij behorende sporen zoals: 
- vuursteenconcentraties  
- gebouwen / nederzettingssporen 
- begravingen 
- wegenstructuren e.d.  
Per spoor datering, diepteligging  
Coupes en coupetekening  
Spoorvulling, 
 
Tekening en beschrijving van de verticale putwanden  
Welke monsters zijn genomen en resultaten monsteranalyse 
Vondstenkaart 
Beschrijving materialen, uit welke sporen/structuren 
Datering  
 

Antwoorden op de 
vraagstelling 

  

Conclusies en Wat heeft dit onderzoek aan  informatie  



aanbevelingen opgeleverd over de locatie/vindplaats en het 
omringende gebied (gemeente, regio). 
Wat leert dit onderzoek over archeologische 
verwachtingen voor de directe omgeving.  
Wat leert dit onderzoek over archeologische 
verwachtingen voor dit soort terreinen.  
Fysieke gesteldheid (gaafheid en 
conservering) van vindplaatse en directe 
omgeving. 
 
 

Bijlagen Literatuur  
Afbeeldingenlijst 
Tekeningen en kaarten 
Boorbeschrijvingen  
Vondstenlijst  
 

 

 


