Richtlijn Archeologievriendelijk Bouwen
bijlage III bij de Erfgoedverordening Gouda (versie 2017)

Indien aan de volgende criteria wordt voldaan, wordt geen verplichting tot het doen van een opgraving
opgelegd op grond van paragraaf 5 van de Erfgoedverordening Gouda:
1. De werkzaamheden vinden plaats in de Goudse binnenstad, met uitzondering van de gebieden
die zijn gedefinieerd als ‘hoogwaardig gebied met bijzondere waarde’.
2. Op locaties waar op basis van het verplichte bureauonderzoek menselijke begravingen worden
verwacht, moet een aanvullend vooronderzoek worden uitgevoerd om de aanwezigheid van die
begravingen te onderzoeken. Op locaties waar menselijke graven daadwerkelijk aanwezig zijn, is
archeologievriendelijk bouwen niet toegestaan.
3. Aanvrager beschikt over een door het bevoegd gezag goedgekeurd archeologisch
bureauonderzoek dat inzicht biedt in de specifieke archeologische verwachting van het gebied. Bij
het verrichten van de bodemverstorende werkzaamheden wordt, waar mogelijk, aantoonbaar
rekening gehouden van met die archeologische verwachting. Bijvoorbeeld door op de
archeologisch belangrijkste locaties de bodem niet te verstoren.
4. In totaal wordt niet meer dan 5% van het totale oppervlak van het bebouwde deel van het
bouwplan dieper dan 50 cm onder het maaiveld verstoord. Voor heipalen wordt hierbij de
volgende berekening gehanteerd: de verstoring per heipaal is twee keer de oppervlakte van de
paal zelf.
5. Als er een alternatief is, wordt de bodem niet dieper dan 50 cm onder het maaiveld verstoord. Dus
geen (parkeer)kelders, ondergrondse kruipruimtes, ondergrondse afvalinzameling, liftputten en/of
zwembaden etc.
6. Nieuwe kabels en leidingen, waaronder m.n. rioleringen worden in bestaande kabel- en
leidingentracés gelegd.
7. Bestaande bebouwing wordt gesloopt tot het maaiveld. Oude funderingen worden niet verwijderd,
ook niet voor het heien. Door funderingen heen heien is wel toegestaan.
8. De afstand tussen twee rijen heipalen is minimaal 5 m, gemeten tussen de palen.
9. Er worden niet meer heipalen geslagen dan uit constructief oogpunt minimaal is vereist. Daar
waar andere mogelijkheden zijn (bouwen op staal of andere fundering) worden die mogelijkheden
toegepast. Indien er geen andere mogelijkheden zijn, moet worden onderbouwd waarom
uitsluitend heipalen kunnen worden toegepast. Schuurtjes, tuinmuren en andere kleine
bouwwerken mogen niet worden onderheid.
10. Er zijn geen onderheide poeren (clusters van palen).
11. Heipalen worden geslagen, tenzij vanwege aantoonbare omgevingsfactoren geschroefde heipalen
noodzakelijk zijn.
12. Aanvrager laat door een daartoe gecertificeerd bedrijf ter plaatse van of vlak naast de heipalen
een boring tot 4 m diepte zetten. Deze boring dient om het bodemarchief in kaart te brengen. De
boring geldt ook als nulmeting voor de toestand van het bodemarchief, voordat er gebouwd gaat
worden.

