Archeologische Waardenkaart van de gemeente Spijkenisse
De Archeologische Waardenkaart Spijkenisse bestaat uit de Archeologische Kenmerkenkaart (kaart 1) en de Archeologische
Waarden- en Beleidskaart (kaart 2). De natuurlijke en antropogene structuren van de Archeologische Kenmerkenkaart vormen het
uitgangspunt voor de voorliggende archeologische Waarden- en Beleidskaart.
De gewijzigde Monumentenwet 1988 regelt dat van een aanvrager van een vergunning of vrijstellingsbesluit (inzake art. 37
sloopvergunning, art. 39 aanlegvergunning, art. 40 reguliere bouwvergunning, art. 41 vrijstellingsbesluit) kan worden verlangd dat
hij een rapport overlegt waarin de archeologische waarden van de bodem of het terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag in
voldoende mate is vastgesteld.
De Archeologische Waardenkaart Spijkenisse hoopt bij te dragen aan een vlotte en ongehinderde totstandkoming van ruimtelijke
plannen, terwijl tegelijkertijd, daar waar nodig, recht gedaan wordt aan de archeologische geschiedenis van Spijkenisse.
De Archeologische Waarden- en Beleidskaart toont voor het gehele gemeentelijk grondgebied van Spijkenisse de bekende
archeologische waarden en verwachtingen. Tevens geeft de kaart -in grote lijnen- aan welk archeologisch beleid er geldt voor de

verschillende gebieden en hoe er gehandeld moet worden voorafgaande aan grondroerende werkzaamheden die eventueel het
aanwezige bodemarchief kunnen verstoren.
De kaart is, gezien de schaal, slechts indicatief van aard en bedoeld voor opstellers van ruimtelijke plannen, om vroegtijdig inzicht te
krijgen in de archeologische waarden en verwachtingen van terreinen en om globaal vast te stellen of er archeologische belangen in
het geding zijn. Voor plantoetsers is de kaart ook bruikbaar, in die gevallen wanneer een bestemmingsplan met een archeologische
paragraaf en voorschriften (nog) ontbreekt. De Archeologische Waardenkaart biedt aan alle betrokkenen en belanghebbenden
bij planvorming derhalve de mogelijkheid om vroegtijdig inzicht te verwerven in de ligging van archeologische waarden binnen de
gemeente Spijkenisse en het daaraan gekoppelde beleid.

Archeologiebeleid
1. Voor terreinen I en X geldt dat de aanwezige archeologische
waarden in situ in de bodem behouden dienen te blijven; verstoring
van het gebied is niet toegestaan. Voor de terreinen II tot en met IX en
XI geldt dat de aanwezige archeologische waarden in principe in situ
in de bodem behouden dienen te blijven; alle grondwerkzaamheden
binnen deze terreinen dienen te worden getoetst op de noodzaak
van archeologische onderzoek. Voor een juiste situering van en een
uitgebreide toelichting bij de afzonderlijke terreinen (met uitzondering
van terrein XII) dient men de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)
van de provincie Zuid-Holland 2007 te raadplegen (http://geo.zuidholland.nl/geo-loket/kaart_chs.html). Te zijner tijd kunnen terreinen
met archeologische waarden in de ondergrond worden aangewezen,
die op grond van een gemeentelijke verordening een beschermde
status krijgen.

Nadrukkelijk moet gesteld worden dat de archeologieparagraaf in de Toelichting van de Bestemmingsplannen en de bijbehorende
Plankaart en Voorschriften voor de verschillende plangebieden altijd geraadpleegd moeten worden. Hier vindt men, indien van
toepassing, de omschrijving van werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning en/of vrijstelling noodzakelijk is. De gemeente
Spijkenisse beoordeelt in alle gevallen de ruimtelijke plannen en stelt vast of er voorafgaande aan de grondroerende werkzaamheden
archeologisch onderzoek noodzakelijk is.
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2. Voor gebieden met een hoge archeologische verwachting (2.1
en 2.2) geldt dat grondwerkzaamheden (inclusief heien) die een
oppervlakte beslaan van meer dan 100 m² en tevens dieper reiken
dan respectievelijk 0 m* of 50 cm beneden het maaiveld dienen te
worden getoetst op de noodzaak van archeologisch onderzoek. Dit
geldt niet voor werkzaamheden die worden uitgevoerd in bestaande
weg- en leidingcunetten en werkzaamheden die zijn gericht op het
normale onderhoud en beheer van betreffende gebieden. Voor de
verlening van een vrijstelling en/of aanlegvergunning moet een
plan van de voorgenomen werkzaamheden worden voorgelegd
aan de gemeente Spijkenisse. Op basis van dit plan wordt
beoordeeld of een archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek
en /of inventariserend veldonderzoek) voorafgaande aan de
werkzaamheden noodzakelijk is. De locaties en toegestane
verstoringsdiepten vindt men op de Plankaart en in de Voorschriften
bij de Bestemmingsplannen. Indien een archeologieparagraaf voor
een speciﬁek Bestemmingsplan (nog) niet voorhanden is, dient men
hierover informatie in te winnen bij de gemeente Spijkenisse.
*Voor het gebied tussen het ‘Scheepvaart- en Voedingskanaal’ en
het Hartelkanaal geldt ‘0 m NAP’ in plaats van ‘0 m beneden het
maaiveld’.
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1. Bekende archeologische waarden (voorheen AMKterreinen) van kaart 1b (Archeologische waarden) van de
Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie
Zuid-Holland 2007 (I tot en met XI), aangevuld met een
terrein (XII) waar op basis van historisch-cartograﬁsch en
archeologisch onderzoek een zeer hoge archeologische
verwachting geldt. Het terrein X heeft een zeer hoge
archeologische waarde en is beschermd (rijksmonument);
het terrein I heeft een zeer hoge archeologische waarde;
de terreinen II tot en met IX en XI hebben een hoge
archeologische waarde.
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3.2 De archeologische waarden zijn te verwachten dieper dan 80
cm beneden het maaiveld.
3.3 De archeologische waarden zijn te verwachten dieper dan
100 cm beneden het maaiveld.
4. Gebieden met een lage archeologische verwachting.
4.1 De archeologische waarden zijn te verwachten dieper dan
400 cm beneden maaiveld.

3. Voor gebieden met een redelijk hoge archeologische verwachting
(3.1 tot en met 3.3) geldt dat grondwerkzaamheden (inclusief
heien) die een oppervlakte beslaan van meer dan 200 m² en
tevens dieper reiken dan respectievelijk 50 cm, 80 cm of 100 cm
beneden het maaiveld dienen te worden getoetst op de noodzaak
van archeologisch onderzoek. Dit geldt niet voor werkzaamheden
die worden uitgevoerd in verband met een reguliere agrarische
bedrijfsvoering, werkzaamheden in bestaande weg- en
leidingcunetten en werkzaamheden die zijn gericht op het normale
onderhoud en beheer van betreffende gebieden. Voor de verlening
van een vrijstelling en/of aanlegvergunning moet een plan van
de voorgenomen werkzaamheden worden voorgelegd aan de
gemeente Spijkenisse. Op basis van dit plan wordt beoordeeld of een
archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek en/of inventariserend
veldonderzoek) voorafgaande aan de werkzaamheden noodzakelijk
is. De locaties en toegestane verstoringsdiepten vindt men op de
Plankaart en in de Voorschriften bij de Bestemmingsplannen. Indien
een archeologieparagraaf voor een speciﬁek Bestemmingsplan (nog)
niet voorhanden is, dient men hierover informatie in te winnen bij de
gemeente Spijkenisse.
4. Voor gebieden met een lage archeologische verwachting
(4.1 en 4.2) geldt dat grondwerkzaamheden (inclusief heien)
die een oppervlakte beslaan van meer dan 200 m² en tevens
dieper reiken dan respectievelijk 400 cm beneden het maaiveld
of de huidige onderwaterbodem dienen te worden getoetst op
de noodzaak van archeologisch onderzoek. Dit geldt niet voor
werkzaamheden die worden uitgevoerd in verband met een reguliere
agrarische bedrijfsvoering, werkzaamheden in bestaande weg- en
leidingcunetten en werkzaamheden die zijn gericht op het normale
onderhoud en beheer van betreffende gebieden. Voor de verlening
van een vrijstelling en/of aanlegvergunning moet een plan van
de voorgenomen werkzaamheden worden voorgelegd aan de
gemeente Spijkenisse. Op basis van dit plan wordt beoordeeld of een
archeologisch vooronderzoek (bureauonderzoek en/of inventariserend
veldonderzoek) voorafgaande aan de werkzaamheden noodzakelijk
is. De locaties en toegestane verstoringsdiepten vindt men op de
Plankaart en in de Voorschriften bij de Bestemmingsplannen. Indien
een archeologieparagraaf voor een speciﬁek Bestemmingsplan (nog)
niet voorhanden is, dient men hierover informatie in te winnen bij de
gemeente Spijkenisse.

4.2 De archeologische waarden zijn te verwachten dieper dan de
huidige onderwaterbodem.
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