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VOORSTELLING INFRAX 

 In 2004 is Infrax gestart met het aanleggen en 
exploiteren van rioleringen voor de gemeenten 

Op dit ogenblik voor 83 gemeenten in West-
Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams Brabant en Limburg 

 

 



Werkingsgebied Infrax (126 gemeenten) 



Enkele kencijfers (2014) 

Activiteit Gemeenten Aansluitingen 

Elektriciteit 93 746 500 

Aardgas 82 341 500 

Kabeltelevisie 91 528 000 

Riolering 83 577 000 

Totaal 126 2 193 000 

(*) cijfers afkomstig van jaarverslag 2014 



INLEIDING 

TONGEREN HERINRICHTING CENTRUM 

Herinrichting van de GROTE MARKT en aanpalende 
straten 

 

 Uitvoering: 2010 - 2011  

 

 Probleem : aanleg van gescheiden riolering in de 
ondergrond van de archeologisch waardevolle site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INLEIDING 

TONGEREN HERINRICHTING CENTRUM 



INLEIDING 

TONGEREN HERINRICHTING CENTRUM 

 Archeologisch dossier is uitgewerkt door INFRAX en 
de STAD TONGEREN in zeer intense samenwerking 
met  RUIMTE EN ERFGOED VLAANDEREN EN 
LIMBURG. 

 

 Vooral door die intense samenwerking zijn de kosten 
voor archeologische werkzaamheden beperkt 
gebleven tot ongeveer 16.000 euro. 

 

De voorziene kosten waren op een veelvoud daarvan 
geraamd. 

 

 

 

 

 

 



INLEIDING 

ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK 

Op basis van de goede ervaringen in Tongeren heeft 
Infrax in 2011 het initiatief genomen om een procedure 
“ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK” uit te werken 
voor haar toekomstige INFRAX-
RIOLERINGSPROJECTEN 

 

opnieuw in samenwerking met:  

 

 RUIMTE EN ERFGOED VLAANDEREN 

 

  EN EEN AANTAL ERKENDE ARCHEOLOGEN IN 
VLAANDEREN 

 

 

 

 

 

 



Waarom preadvies archeologie ? 

 kostenefficiënt omgaan met de verplichtingen inzake 

archeologie 

 

 De archeologisch belangrijke zones onaangeroerd 

laten 

 

 Het preadvies dient volledig te beantwoorden aan en mag 

niet strijdig zijn met de bepalingen archeologie in de latere 

bouwvergunning 



Waarom preadvies archeologie ? 

 Mogelijke werkzaamheden aan riolering kunnen reeds in het 

voorontwerp worden opgenomen / aangepast om zo 

archeologisch onderzoek / archeologische kosten te beperken 

  

 Kosten archeologie in de raming opnemen met de correcte 

verdeling tussen de gemeenten en Infrax. 



Wie stelt preadvies archeologie op? 

 Preadvies is het resultaat van een archeologisch 
vooronderzoek, waarvoor een erkend archeoloog moet 
worden aangesteld. 

 

 een erkend archeoloog voert eerst een vooronderzoek uit 
zonder ingreep in de bodem.(bureaustudie) 

 

 indien nodig volgt een vooronderzoek met ingreep in de 
bodem. (door middel van handboringen) 

 

 Ruimte en Erfgoed engageerde zich om rekening te houden 
met de archeologienota, toegevoegd aan de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. 

 

 

 



Wanneer is preadvies archeologie 
vereist? 

 In historische centra en 
beschermde archeologische 
sites 

 

 Bij verdiepen van het 
lengteprofiel in bestaande 
wegenis 

 

 Bij aanleg nieuwe wegenis 
(bv nieuwe verkavelingen) 

 

 Bij aanleg van 
bufferbekkens, ongeacht de 
grootte ervan 

 



Wanneer is preadvies archeologie niet 
nodig? 

 Bij aanleg van riolering 
in reeds bestaande 
wegenis als het 
bestaande lengteprofiel 
van de weg niet wordt 
verdiept 

 



Preadvies archeologie bij Infrax 

 

Infrax heeft raamcontracten met 
archeologische studiebureaus voor volgende 
taken 

 administratief onderzoek door raadpleging alle beschikbare 

info  

 diktebepaling van het colluvium* door boringen, bij 

bufferbekkens en nieuwe verkavelingen 

 advies voor ontwerp en uitvoering rekening houdende met 

deze boorresultaten  

 

 (*Colluvium: archeologisch onbelangrijke afdeklaag) 



Preadvies archeologie bij Infrax 

 

 

  

Infrax heeft raamcontracten met 
archeologische studiebureaus voor volgende 
taken 

 bepaling van vermoedelijke hoeveelheden voor grondwerk 

archeologisch vooronderzoek en onderzoek 

 Bijkomende terreinverkenning door uitvoering van 

handboringen  

 Opstellen van een gemotiveerd en bindend advies voor Erfgoed 

 (Preadvies wordt bekrachtigd door Erfgoed) 



Preadvies archeologie bij Infrax  

 

Infrax heeft raamcontracten met 
archeologische studiebureaus voor volgende 
taken 

 Opstellen van meetstaat voor aanstelling archeoloog per 

project 

 een adviserende en controlerende rol tijdens de uitvoering 

van eventuele archeologische werkzaamheden.  

 



Meetstaat preadvies archeologie: 



HET ONROEREND ERFGOEDBESLUIT 

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
uitvoering van  het  Onroerend erfgoeddecreet werd 
intussen goedgekeurd op 12/07/2013. Deze vraagt een 
archeologienota bij stedenbouwkundige en 
verkavelingsvergunning met als doel : 

 de impact op planning van het  
project te beheersen 

 de bescherming van het 
archeologisch patrimonium 

 de kosten op voorhand in te 
schatten 

 de bouwheer op de hoogte te 
stellen van alle kosten archeologie 



HET ONROEREND ERFGOEDBESLUIT 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ONDERSCHEIDT TWEE 

CATEGORIEËN: 

 VERPLICHT ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

  VRIJWILLIG ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 



HET ONROEREND ERFGOEDBESLUIT 

VERPLICHT ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

BIJ AANVRAAG STEDEBOUWKUNDIGE of VERKAVELINGSVERGUNNING IS HET 

IN BEPAALDE GEVALLEN VERPLICHT EEN BEKRACHTIGDE ARCHEOLOGIE-NOTA 

TOE TE VOEGEN.  

DEZE NOTA IS: 

 

- HET RESULTAAT VAN EEN ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK 

- OPGESTELD DOOR EEN ERKEND ARCHEOLOOG 

- EEN INITIATIEF VAN DE BOUWHEER 

- IN EERSTE INSTANTIE BEPERKT TOT EEN VOORONDERZOEK ZONDER 

INGREEP IN DE BODEM 

- INDIEN NODIG GEVOLGD DOOR EEN VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE 

BODEM 

 

 

 

 

 

 

 



HET ONROEREND ERFGOEDBESLUIT 

 

- DE ERKENDE ARCHEOLOOG BEZORGT HET ARCHEOLOGISCH 

VOORONDERZOEK AAN ONROEREND ERFGOED.  

- ONROEREND ERFGOED WEIGERT OF BEKRACHTIGT DE NOTA 

- ONROEREND ERFGOED KOPPELT ER AL DAN NIET VOORWAARDEN AAN VAST, 

OM OP TE NEMEN IN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 

- HET BEKRACHTIGDE DOCUMENT VOEGT DE BOUWHEER BIJ DE 

STEDEBOUWKUNDIGE AANVRAAG. 

 

OP DIE MANIER WETEN WE AL ZEKER HOE ER MET ARCHEOLOGIE MOET 

WORDEN OMGEGAAN, NOG VOOR WE MOETEN AANBESTEDEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERPLICHT ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 



HET ONROEREND ERFGOEDBESLUIT 

- WORDT NIET OPGELEGD VANUIT EEN VERGUNNINGSSYSTEEM. 

 

- BV EEN OVERHEID DIE ZO’N ONDERZOEK UITVOERT OM TE BEPALEN OF 

EEN SITE BESCHERMENSWAARDIG IS 

 

- BV EEN BOUWHEER DIE ZO’N ONDERZOEK UITVOERT OM LATER 

OPONTHOUD TIJDENS DE BOUWWERKEN UIT TE SLUITEN. 

 

- INDIEN DIT ONDERZOEK DE VORM AANNEEMT VAN EEN 

ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM OF 

EEN OPGRAVING, MOET DIT UITGEVOERD WORDEN DOOR EEN ERKEND 

ARCHEOLOOG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERPLICHT ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 



HET ONROEREND ERFGOEDBESLUIT 

DE UITGRAVING VAN BUFFERBEKKEN WORDT BEPERKT TOT HET  

COLLUVIUM = DE ARCHEOLOGISCH ONBELANGRIJKE BOVENLAAG (is vaak 

enkele meters dik, zeker in de buurt van waterlopen), IN FUNCTIE VAN DE 

BORINGEN VAN DE ARCHEOLOOG. 

  

DE UITGRAVING VAN BUFFERBEKKEN WORDT VERPLAATST NAAR 

NAASTLIGGENDE PERCELEN, WAARDOOR ARCHEOLOGISCH BELANGRIJKE 

ZONES ONAANGEROERD BLIJVEN. 

 

IN HISTORISCHE CENTRA EN BESCHERMDE ARCHEOLOGISCHE SITES DE 

NIEUWE RIOLERING AANLEGGEN OP PLAATS WAAR BESTAANDE RIOLERING 

LIGT. ( RWA EN DWA BOVEN MEKAAR IN 1 SLEUF). 

VOORNAAMSTE VOORDEEL VAN ARCHEOLOGISCH 
VOORONDERZOEK VOOR DE BOUWHEER IS HET 
VERMIJDEN VAN ARCHEOLOGISCHE KOSTEN:  



HET ONROEREND ERFGOEDBESLUIT 

 

- GEEN OPONTHOUD TIJDENS DE UITVOERING VAN DE 

GRAAFWERKZAAMHEDEN, GEVOLGD DOOR STILSTANDSKOSTEN VOOR 

DE AANNEMER. 

 

- GEEN PLOTSE ONVOORZIENE MEERWERKEN VOOR ARCHEOLOGEN EN 

OPGRAVINGSKOSTEN DIE BLIJVEN DUREN. 

 

- EVENTUELE VERDELING VAN KOSTEN TUSSEN VERSCHILLENDE 

OPDRACHTGEVERS ZIJN VOORAF BEKEND 

ANDERE VOORDELEN VAN ARCHEOLOGISCH 

VOORONDERZOEK VOOR DE BOUWHEER: 



KOSTPRIJS VAN EEN ARCHEOLOGISCH 
VOORONDERZOEK 

HUIDIG RAAMCONTRACT MET 
STUDIEBUREAUS ARCHEOLOGIE: 

 Bureauonderzoek : 650euro 

 

Handboringen tot in moederbodem (5 stuks) : 460euro 

 

 Bijkomende handboringen per stuk : 25euro 

 



Indien archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is tijdens uitvoering  

Voor Infrax: 

 de kosten voor het archeologisch vooronderzoek in het project 

 Alle archeologische kosten voor aanleg bufferbekkens met 
eventuele toevoerbuizen en grachten (grondaankoop door 
Infrax) 

 

Voor de gemeenten: 

 Alle archeologische kosten in openbaar domein 

 Alle archeologische kosten in gemeentelijke verkavelingen 

 Alle kosten voor bewaring van archeologische vondsten 
 

 

  

Kostenverdeling tussen Infrax en de gemeenten 
voor archeologische werkzaamheden: 



Indien archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is tijdens uitvoering 

 posten op te nemen in de meetstaat project (uit te voeren door 

de aannemer van de wegen-en rioleringswerken):  

 

 Archeologische werkzaamheden 

 

 1 - * Regiewerken: erkende licentiaat archeologie 

 2 - * Labo onderzoek: 14C - dateringen, spoedonderzoek, inclusief 
rapportage 

 3 - * Meerprijs voor machinist met archeologische ervaring 

 4 - * Regiewerken: arbeidsprestaties door geschoolde arbeiders 1° graad 

 5 - * Regiewerken: arbeidsprestaties door geschoolde arbeiders 2° graad 

 6 - * Regiewerken: vrachtwagen met laadvermogen van minstens 15 ton, 
inbegrepen bestuurder 

 7 - * Regiewerken: graafmachine met vermogen van minstens 50kW, 
inbegrepen machinist 
 

 

  



Indien archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is tijdens uitvoering  

In bufferbekkens en nieuwe verkavelingen zal het verwijderen 

van teelaarde en uitgraven van colluvium tot 5 à 10 cm boven 

archeologisch interessante zone gefaseerd gebeuren door de 

aannemer wegenis en riolering onder begeleiding van de erkende 

archeoloog (voorzien in de inschrijving van de aannemer) 

 

De erkende archeoloog start het sporenonderzoek in 

samenwerking met de hoofdaannemer 

 

In archeologische sites gebeurt de uitgraving van de sleufwerken 

onder begeleiding van de erkende archeoloog. 

 

Timing en planning van de erkende archeoloog is in 

overeenstemming met die van de hoofdaannemer 

 

 



Indien archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is tijdens uitvoering  

Volgende bestekbepalingen opnemen in 
lastenboek:  

 ARTIKEL 28. §2. UITVOERINGSTERMIJNEN – GELIJKTIJDIG UIT TE 
VOEREN OPDRACHTEN 

 Gelijktijdig met deze opdracht kunnen ook werken door derden, zoals 
o.a.: 

 werken aan nutsleidingen 

 archeologische werkzaamheden 

uitgevoerd worden, die door de bouwheer bevolen of toegelaten worden. 

 
 … De aannemer mag zich daarenboven niet verzetten, noch hinder 

veroorzaken, noch bezwaren maken, noch vergoeding of 
termijnverlenging vragen wegens de doorgang of het tijdelijk in gebruik 
nemen van terreinen door andere aannemers en in het bijzonder voor 
archeologische werkzaamheden binnen de grenzen van zijn bouwplaats, 
voor zover de leidend ingenieur dit toelaat of beveelt… 



Documenten toe te voegen aan/op te 
nemen in de aanbestedingsdocumenten 

Het vooronderzoek archeologie 

 

 Bijzondere voorwaarden van Onroerend Erfgoed, 
opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning 

 

 

Meetstaat aan te passen in functie van de inschatting 
van de archeoloog preadvies 

 

 Bijkomende bestekbepalingen op te nemen in art 
28§2 

 



Aandachtspunten en oplossingen  

 Bufferbekkens zo ondiep mogelijk uitvoeren, zodat 
enkel het colluvium wordt ontgraven 

 Bufferbekkens aanpassen indien mogelijk in functie 
van de boringen archeoloog 

 In openbaar domein in archeologische zones kiezen 
voor een ondiepe wegopbouw of lengteprofiel 
aanpassen 

Nieuwe riolering aanleggen in de sleuf van de 
bestaande uit te breken riolering 

Ontgraven van ongeroerde gronden in archeologische 
zones vermijden 

 



Archeo- 
zones : 
Historische 
stadskernen 

Limburg West-Vlaanderen Vlaams-Brabant 

Beringen Brugge Aarschot 

Bilzen Damme Diest 

Borgloon Diksmuide Halle 

Bree Gistel Landen 

Hamont Harelbeke  Leuven 

Halen Ieper Tienen 

Hasselt Kortrijk Vilvoorde 

Herk-de-Stad Lo Zichem 

Maaseik Menen Zoutleeuw 

Oud-Rekem Mesen  

Peer Nieuwpoort 

Sint-Truiden Oostende 

Stokkem Oudenburg  

Tongeren Poperinge 

Tielt 

Torhout 

Veurne 

Wervik 


