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1 INLEIDING 

In deze notitie zijn de effecten beschreven van de oplossingsrichtingen voor de 
problemen op de huidige N345 in Voorst. Deze notitie dient als basis voor de 
behandeling van het aspect archeologie in de Verkenning N345 Voorst. 
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2 VIGEREND BELEID 

2.1 Europees en nationaal  

Het verdrag van Valletta (Malta 1992) heeft  als doel het beschermen van het 
archeologische erfgoed in Europa. In het verdrag ligt het accent op het streven naar 
behoud (in situ) en duurzaam beheer van het archeologisch erfgoed. Bij het ontwikkelen 
van ruimtelijk beleid moet het archeologische belang vanaf het begin meewegen in de 
besluitvorming.  
Op basis van de Monumentenwet 1988 kunnen op rijksniveau archeologische 
monumenten worden aangewezen. Daarnaast biedt het gemeenten de mogelijkheid om 
een gemeentelijke monumentenverordening te maken op basis waarvan gemeentelijke 
archeologische monumenten aangewezen kunnen worden. 
 
De Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) uit 2007 is een wijzigingswet 
en herziet onder andere de Monumentenwet van 1988. Deze herziene wet behandelt de 
bescherming van zowel gebouwde als archeologische monumenten en de zorg voor het 
archeologisch erfgoed. Er wordt gestreefd naar behoud in de bodem. Indien dat niet 
mogelijk is, dient archeologisch onderzoek plaats te vinden, en is de 
initiatiefnemer/verstoorder van de bodem verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van 
het onderzoek. 
 
2.2 Provinciaal beleid 

In de provincie Gelderland wordt in de beleidsnotitie Belvoir 3 in het interim beleidskader 
archeologie een onderscheid gemaakt tussen parels en ruwe diamanten. Het gaat hier 
om gebieden van provinciaal belang alsook potentieel provinciaal belang. Deze 
gebieden zijn vastgesteld op basis van landschappelijke, cultuurhistorische en 
archeologische kenmerken. Archeologische en geomorfologische gegevens 
onderbouwen de begrenzingen van de parels en ruwe diamanten. Deze gebieden 
worden door de provincie gezien als waardevol en dienen zodanig te worden 
meegenomen in de planontwikkeling. 
 
2.3 Gemeentelijk beleid 

In het rapport “Gemeente Voorst”; Een archeologische waarden- en verwachtingskaart 
met AMZ-adviezen wordt een opzet naar een toekomstig Gemeentelijk 
Archeologiebeleid verwoord. Op de waarden en verwachtingskaart staan 
archeologische vindplaatsen (bekend op basis van vondsten) en verwachtingswaarden 
weergegeven. De archeologische waarden- en verwachtingenkaart geeft een 
vlakdekkend en zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de archeologische 
verwachtingen binnen de gemeente Voorst. De beleidsadviezen die gekoppeld zijn aan 
waarden- en verwachtingskaart verschillen per criterium en zijn terug te vinden in het 
rapport en op de kaart.  
 
Op dit moment vormen de uit de Archeologische waarden- en verwachtingskaart 
voortgevloeide Archeologische Beleidskaart en de Startnota archeologische 
monumentenzorg in de gemeente Voorst het vigerend beleid binnen de gemeente. De 
nota en kaart vormen het gemeentelijk kader waarbinnen archeologische 
aangelegenheden binnen de gemeentegrenzen worden getoetst.  
In deze nota wordt vermeld dat voorgesteld wordt om in 2010 een Erfgoedverordening 
op te stellen die de bestaande monumentenverordening zal gaan vervangen. De 
gemeente Voorst  legt hierin ondermeer voor de archeologie de 
algemene(beleids)regels, de gemeentelijke beleidsruimte, de gemeentelijke 
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uitvoeringscriteria (onderzoek, beheer, behoud), het gemeentelijke standpunt ten 
aanzien van de excessieve kostenregeling en/of het archeologiefonds, 
subsidiemogelijkheden voor beheer, behoud en ontwikkeling van het archeologische 
erfgoed, publieksbereik vast bij deze erfgoedverordening. 
 
 
3 WERKWIJZE 

Voor archeologie zijn onderstaande (effect) criteria opgesteld om oplossingsrichtingen 
12, 16 en 19 te toetsen. In paragraaf 4 zullen de effecten van de verschillende 
oplossingsrichtingen op deze criteria worden beoordeeld. De effecten worden 
beoordeeld ten opzichte van het nulalternatief (NA).  
 
Tabel 1: Effectscore aspect archeologie 

Deelaspect Criterium Methode Meeteenheid 
Aantasting van terreinen met een archeologische 
status (AMK-terreinen) 

Kwalitatief -- tot ++ 

Aantasting van bekende archeologische 
vindplaatsen 

Kwalitatief -- tot ++ 
Archeologie 

Aantasting van gebieden met hoge, middelhoge en 
lage verwachtingswaarde 

Kwalitatief -- tot ++ 

 
Het beschadigen of verstoren van Archeologische Rijksmonumenten is zonder 
vergunning niet toegestaan (Monumentenwet ‘88, art 11). Indien terreinen met een 
archeologische status en bekende archeologische vindplaatsen (dit zijn vindplaatsen die 
vastgesteld zijn op basis van geregistreerde vondsten) verstoord zullen worden door 
bodemingrepen, dienen deze onderzocht te worden door middel van archeologisch 
onderzoek (Startnota archeologische monumentenzorg in de gemeente Voorst ). 
 
De oplossingsrichtingen zullen worden beoordeeld op de aanwezigheid van 
archeologische terreinen en archeologische vindplaatsen. Daarbij wordt gekeken naar 
de mate waarin deze verstoord worden. De ensemblewaarde van de terreinen en hun 
omgeving zal in deze beslissing worden meegenomen. 
 
De verstoring door bodemingrepen van gebieden met een hoge, middelhoge en lage 
archeologische verwachting zal eveneens voorafgegaan moeten worden door 
archeologisch vooronderzoek.  
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4 BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE EN AUTONOME 
ONTWIKKELING 

Het gebied rondom Voorst is cultuurhistorisch zeer waardevol. De archeologie (die in 
principe samen met de historische stedenbouw en het historisch landschap, de 
cultuurhistorie rondom Voorst vormt) zal hieronder beschreven worden. 
 
De zogenaamde AMK-terreinen (Archeologische Monumentenkaart terreinen hebben 
een archeologische status toegewezen gekregen door het Rijk) zijn weergegeven op de 
waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Voorst. Binnen de gemeente komen 
geen beschermde Archeologische Rijksmonumenten voor. Echter zijn er wel terreinen 
van zeer hoge archeologische waarde binnen de gemeentegrenzen aanwezig. Verder 
zijn op de waarden- en verwachtingskaart 93 archeologische vindplaatsen gedefinieerd. 
Daarnaast zijn bewoning en cultuurhistorische elementen die op grond van historische 
bronnen verondersteld worden eveneens op de kaart weergegeven.  
 
Tenslotte zijn in de beleidsnotitie Belvoir3 gebieden opgenomen die archeologisch zeer 
waardevol zijn. Deze zogenoemde Parels dienen in planontwikkeling te worden 
meegenomen. Voorst ligt binnen zo een parel. Parel nummer 14 heeft vooral te maken 
met het essenlandschap. De gemeente Voorst heeft vooruitlopend op 
planontwikkelingen de opdracht gegeven om een archeologisch beleidsnota en daaraan 
gekoppeld een archeologische waarden en verwachtingenkaart te ontwikkelen. Hiermee 
is voldaan aan de in Belvoir3 gestelde eisen.  
  
Op de archeologische verwachtingskaart wordt de trefkans op archeologische resten 
vlakdekkend weergegeven. De kaart zegt iets over de mogelijke dichtheid waarin 
archeologische resten binnen een landschappelijk eenheid voorkomen of verwacht 
kunnen worden. Dit kunnen gebieden zijn met een hoge, middelhoge en lage 
verwachting maar ook gebieden zonder archeologische verwachting (niet gekarteerd). 
 
Het plangebied van de 3 oplossingsrichtingen kent een lage tot hoge archeologische 
verwachting. Daarnaast zijn rondom Voorst en in de directe omgeving van de 
oplossingsrichtingen enkele AMK terreinen aanwezig. Doordat men van oudsher in dit 
gebied met droge voeten in de buurt van water kon wonen, kent het een tamelijk lange 
ononderbroken bewoningsgeschiedenis. Door de diversiteit in het landschap en de 
geologische opbouw van het gebied heeft bewoning plaatsgevonden vanaf de 
prehistorie. De aanwezigheid van enkeerdgronden heeft ervoor gezorgd dat de 
aanwezige archeologie goed afgedekt en bewaard is gebleven.  
 
Aan de westzijde van het plangebied ligt een AMK-terrein van hoge archeologische 
waarde en een AMK-terrein van archeologische betekenis. Voor beide terreinen geldt 
dat gestreefd moet worden naar behoud (in situ) en dat voorafgaand aan de 
planvorming archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. 
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5 EFFECTBESCHRIJVING 

In deze paragraaf worden per oplossingsrichting de verwachte effecten voor archeologie 
beschreven. Er wordt een onderscheid gemaakt in de effecten voor AMK-terreinen, 
bekende archeologische vindplaatsen en terreinen met een middelhoge, hoge of lage 
archeologische verwachtingswaarde. De effecten worden beschreven ten opzichte van 
het nulalternatief (NA). 
 
De volgende scores worden gebruikt: 
-- Sterk negatief 
- Matig negatief 
0 Geen effect 
+ Matig positief 
++ Sterk positief 
 
In onderstaande tabel zijn de effectscores opgenomen. 
 
Tabel 2: Effectscore aspect archeologie 

Deelaspect Criterium  NA Opl. 12 Opl. 16 Opl. 19 
Terreinen met een 
archeologische status (AMK-
terreinen) 

Aantasting van AMK-terreinen 0 -- 0 -- 

Bekende archeologische 
vindplaatsen 

Aantasting bekende vindplaatsen 0 -- 0 0/- 

Aantasting terreinen met een hoge 
verwachtingswaarde 

0 -- 0/- 0/- 

Aantasting terreinen met een middelhoge 
verwachtingswaarde 

0 0 0/- 0/- 

Terreinen met een 
archeologische 
verwachtingswaarde 

Aantasting terreinen met een lage 
verwachtingswaarde 

0 0/- - - 

 
Oplossingsrichtingen 12 en 19 zijn vanuit archeologisch oogpunt de 
oplossingsrichtingen met de meest negatieve gevolgen. Voor de archeologie in zijn 
geheel heeft oplossingsrichting 16 de minst negatieve effecten. Uiteraard geldt hier dat 
verbetering van de huidige N345 (Nulalternatief NA) de beste optie voor de archeologie 
is. Voor een projectie van de oplossingsrichtingen op de waarden- en 
verwachtingskaart, wordt verwezen naar bijlage 2. 
 
Om het gehele te volgen archeologisch onderzoeksproces te verduidelijken is hieronder 
de Archeologische Monumentenzorg Cyclus weergegeven. 
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(Bron: www.sikb.nl)  
 
In ieder geval is het belangrijk dat voorafgaand aan uitwerking van de gekozen 
oplossingsrichting een bureauonderzoek wordt uitgevoerd. Dit is belangrijk omdat in een 
bureauonderzoek een gespecificeerde archeologische verwachting wordt opgesteld. 
Daarnaast is mogelijk inventariserend veldonderzoek nodig en kan het tracé nog naar 
een “gunstigere” ligging worden verlegd. 
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Bijlage 1: Parels en ruwe diamantenkaart van de Provincie 
Gelderland 
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Bijlage 2: Uitsnede archeologische waarden en 
verwachtingenkaart Gemeente Voorst van het plangebied (incl. 
legenda) 
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