
Evaluatie archeologie 2020: highlights 
 
De belangrijkste vaststellingen over de uitvoering van de regelgeving: 
 

• De opgravingen komen mee in beeld, zowel wat betreft kosten als kenniswinst. 

• Er komt zicht op volledige archeologietrajecten, van vooronderzoek tot en met opgraving. 

• Het gros van de tendensen consolideert. 2020 bevestigt op veel vlakken het beeld dat de 
voorgaande jaren tot stand kwam. 

• Het effect van de Covid-19 situatie op de cijfers blijft beperkt. Enkel in april is er een 
merkbare dip in de melding van metaaldetectievondsten en van nota’s na uitgesteld 
vooronderzoek. Dat hangt samen met de eerste (strenge) lockdown. Die lagere activiteit 
werd gecompenseerd door een grotere drukte in juni en juli wat betreft de nota’s. Het 
effect van de tweede lockdown in het najaar is minder tot niet zichtbaar. Zo is oktober de 
topmaand wat betreft meldingen van metaaldetectievondsten.  

• Het aantal vastgestelde archeologische zones wijzigde niet, maar er kwam wel 1 
beschermde archeologische site bij. De kaart met gebieden waar geen archeologisch 
erfgoed te verwachten valt, beslaat intussen 2,3% van het Vlaamse grondgebied.  

• 28 personen en 1 bedrijf kregen een erkenning als archeoloog. Dat bracht het totaal op 238 
natuurlijke personen en 30 rechtspersonen. 

• De groep erkende onroerenderfgoedgemeenten breidde uit met Keerbergen, Roeselare en 
Tremelo. Intussen behandelen de 22 erkende gemeenten al 6,6% van de 
archeologiedossiers.  

• De toename aan metaaldetectoristen versnelt nog steeds, met 1.619 vrijetijdsdetectoristen 
die een erkenning kregen (+40,5%). Eind 2020 waren er zo 5.419 erkende detectoramateurs.  

• Het aantal meldingen van metaaldetectievondsten bedroeg 1.653, afkomstig van 225 
individuele detectoristen. Dat is slechts 4,2% van de totale groep.  

• Het aantal nieuw gestarte archeologietrajecten bleef stabiel. Daarmee bevestigt 2020 dat 
het normale te verwachten volume aan archeologienota’s zowat 2.200 per jaar bedraagt. 

• Bij het uitgestelde vooronderzoek was er wel nog een toename. Die is het gevolg van 
archeologienota’s uit eerdere jaren die deze maatregel bevatten. Met de 869 nota’s van 
2020 bereiken we naar verwachting de kruissnelheid.  

• Er was een aanzienlijke toename van de aktename bij de archeologienota’s (86,5%) en 
nota’s (89,5%). De aktename gebeurde voornamelijk bij de eerste indiening.  

• Onroerend Erfgoed beoordeelt sinds 2019 niet meer elk individueel dossier en zet meer in 
op coaching. Het agentschap behandelde zowat 57% van de ontvangen (archeologie)nota’s.  

• Het aantal ontvangen archeologierapporten na opgravingen stabiliseerde op 279, waarvan 
er 214 volgden op een verplichte opgraving bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

• De 146 eindverslagen die kaderen in een ontwikkelingsproject betekenden een toename 
met 70% ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee komt ook de laatste fase van het 
archeologische traject echt op gang, vijf jaar na de start van de nieuwe regelgeving.  

• 8,4% van de bouwvergunningen voor nieuwbouw (vergunningen exclusief renovatie) kreeg 
te maken met een archeologienota. Inclusief renovatie, dus alle bouwvergunningen in 
Vlaanderen samen, is dat 4,7%. Dat ligt in lijn met de vorige jaren.  

• Bijna alle archeologienota’s beperkten zich tot bureauonderzoek. In amper 1 op de 10 
gevallen gebeurde nog landschappelijk bodemonderzoek of proefsleuvenonderzoek 
voorafgaand aan de vergunningsaanvraag. De uitzondering is daarmee de regel geworden. 

• 40% van het uitgestelde vooronderzoek beperkte zich tot de aanleg van proefsleuven en 
10% tot landschappelijk bodemonderzoek. Een combinatie van beide gebeurde in 27% van 
de gevallen. Archeologisch booronderzoek kwam in 18% van de nota’s voor, meestal in 
combinatie met andere methodes. Daarmee vlakt de eerdere procentuele toename van 
booronderzoek af. 



• De maatregelen in archeologienota’s en nota’s liepen gelijk met het voorgaande jaar. 
Archeologienota’s kozen voornamelijk voor uitgesteld vooronderzoek (59%) of geen 
verdere maatregelen (35,5%). Nota’s eindigden vooral zonder verdere maatregelen (78%) of 
stroomden door naar een opgraving (18%). Behoud in situ blijkt nauwelijks mogelijk. 

• De tijdsinvestering in een aantal frequent toegepaste onderzoeksmethodes daalde licht. 
Zowel archeologienota’s als nota’s namen veelal vijf werkdagen in beslag.  

• Het volume aan veldwerk van opgravingen lag in lijn met het voorgaande jaar en bereikt 
ongeveer zijn kruissnelheid. 226 opgravingen bij ruimtelijke ontwikkelingen namen een 
start en van 214 opgravingen werd het veldwerk afgerond.  

• Bij de helft van de opgravingen duurde het veldwerk maximum twee weken. Bij een 
volgend kwart kwam dat op maximaal anderhalve maand. Het gros van de opgravingen 
had daarmee een relatief beperkte impact op het tijdsverloop van het bouwproces.  

• De doorsnee opgraving onderzocht een areaal tussen 1.200 en 7.700m². 
• De kostprijs voor archeologisch vooronderzoek kwam op 12,5 miljoen euro. 6 miljoen 

daarvan ging naar archeologienota’s en 6,5 miljoen naar nota’s. Dit is een stijging met 11%, 
volledig op het conto van de nota’s en vooral veroorzaakt door drie uitzonderlijke dossiers.  

• De opgravingen bij vergunningsplichtige ingrepen met eindverslag in 2020 kostten samen 
5,5 miljoen euro.  

• De toevalsvondsten vergden 1,5 miljoen euro van de Vlaamse Overheid, een stijging van 
70%.  

• 43 bouwheren kregen een premie voor vooronderzoek met ingreep in de bodem, voor in 
totaal 224.000 euro. Daarnaast ontvingen 8 initiatiefnemers een premie voor buitensporige 
opgravingskosten, samen goed voor bijna 263.000 euro.  

• In het kader van de projectsubsidies voor archeologisch syntheseonderzoek konden zes 
projecten rekenen op een betoelaging, voor een totaalbedrag van 940.000 euro.  

• De totale gekende directe uitgaven voor de uitvoering van de archeologieregelgeving 
bedroegen 20,5 miljoen euro in 2020, waarvan de initiatiefnemers 17,6 miljoen euro voor 
hun rekening namen en de Vlaamse Overheid 2,9 miljoen euro bijdroeg. 

• De eenheidsprijs van frequent toegepaste onderzoeksmethoden daalde in 2020 met 10 tot 
15 procent. De mediaankostprijs voor een archeologienota bedroeg 2.000 euro, 11% minder 
dan een jaar eerder. Bij de nota’s bleef de mediaan gelijk op 5.000 euro.  

• De helft van de opgravingen kostte minder dan 27.750 euro. Een volgende kwart had een 
kost van maximaal 49.500 euro. Opgravingen duurder dan 100.000 euro zijn 
uitzonderingen. 

• Bij volledig afgeronde vooronderzoeken, inclusief uitgestelde fases, besluit 85% over de 
jaren heen dat geen verdere maatregelen nodig zijn. 13% stelt een opgraving voorop. 

• 60% van deze trajecten beperkt zich tot bureauonderzoek, 20% voegt daar proefsleuven 
aan toe en 10% benut landschappelijk bodemonderzoek. Nog eens 10% combineert de drie.  

• In twee derde van de tot nu toe voorziene opgravingen begon de erkende archeoloog al 
aan het veldwerk. Voor 57% is dat intussen ook afgerond.  

• Een integraal archeologietraject neemt ongeveer tweeënhalf jaar in beslag. Het grootste 
deel gaat naar de fase tussen archeologienota en nota, die de vergunningsprocedure en 
de voorbereiding van de realisatie omvat. Het veldwerk van de opgraving start zowat drie 
maanden na aktename van de nota, maar duurt zelf maar twee tot drie weken. De laatste 
fase, die van de verwerking en rapportering in een eindverslag, neemt globaal genomen 
opnieuw een goed jaar in beslag, maar heeft geen effect op de timing van het bouwproces. 

 
De voornaamste vaststellingen op het vlak van kenniswinst:  
 

• De kenniswinst is in 2020 gerapporteerd in 189 eindverslagen en 12 nota’s met verdere 
verwerking. 



• Bij de eindverslagen overheersten opgravingen in het kader van vergunningsplichtige 
ingrepen (146), terwijl projecten vanuit wetenschappelijke vraagstelling (31) en 
toevalsvondsten (12) beduidend minder in aantal waren. 

• Hoewel het jaarlijks aantal ingediende eindverslagen gestaag toeneemt sinds de invoering 
van het Onroerenderfgoeddecreet in 2016, is het plateau nog niet bereikt. Dat zal in de 
toekomst naar schatting rond 280 eindverslagen schommelen. 

• Steentijdsites waren zeldzaam in de rapportage, maar de weinige voorbeelden boden 
nieuwe informatie.  

• Vondsten uit de bronstijd dateerden vooral vanaf de middenbronstijd. Naast rurale 
bewoningssites bestond een beduidend deel van het bodemarchief uit funeraire structuren 
(bv. grafheuvels). 

• Uit de ijzertijd kwam een groot aantal rurale bewoningssites aan het licht, waarbij rituele 
deposities van aardewerk in kuilen een opvallend fenomeen vormden.  

• Het bodemarchief uit de Romeinse tijd omvatte vooral rurale sites, met hier en daar een 
brandrestengraf. De laat-Romeinse periode bleef geheel onderbelicht. 

• Opvallend is dat voor het tijdvak van de bronstijd tot de Romeinse periode meerdere sites 
een continuïteit in funerair gebruik tonen. 

• Voor de vroege middeleeuwen ging het uitsluitend om ruraal erfgoed, waarbij de vroegste 
eeuwen (5de en 6de) buiten beeld blijven. Ook dat is een hiaat in onze Vlaamse archeologie.  

• Ook sites uit de volle middeleeuwen hadden vaak een ruraal karakter, maar vindplaatsen 
uit deze periode kwamen ook aan het licht in wat later verstedelijkte wooncentra zullen 
worden. Ze brengen informatie aan over de vroegste middeleeuwse stadsontwikkeling in 
Vlaanderen. 

• Dit patroon geldt ook voor de late middeleeuwen en de postmiddeleeuwse periode, 
waarbij enkele archeologische ensembles een kijk bieden op de materiële cultuur van 
stedelijke huishoudens.  

• Relicten uit beide wereldoorlogen documenteren de oorlogshandelingen in detail en 
belichten het lot van de gesneuvelde soldaten. Het kader van de toevalsvondsten speelt 
hierbij een belangrijke rol. 

• Onderzoek van pollen en botanische macroresten wordt vertaald in 
landschapsreconstructies en documenteert de evolutie van de vegetatie doorheen de tijd.  

• De studie van mensenresten gebeurt voornamelijk op basis van inhumaties uit 
middeleeuwse en jongere perioden. Crematieresten, typisch voor de oudere perioden, 
bieden beperktere informatie. 

 
Vooruitblik 
 
Het archeologisch traject kent een stelselmatige uitrol. Na de archeologienota’s in 2017 en de 
uitgestelde vooronderzoeken (nota’s) in 2018, kwam het veldwerk van de opgravingen in 2019 op 
stoom. In 2020 verschijnen ook de eindverslagen in grotere aantallen. Voor 2021 wordt alvast een 
verdere consolidatie verwacht wat betreft de uitvoering van de regelgeving. Op het vlak van 
kenniswinst is een verdere toename van het aantal eindverslagen te voorzien, en daarmee een nog 
beter inzicht. Uit de totale periode sinds 2016 verwachten we nog 426 eindverslagen, bovenop de 
339 die we al hebben. Vanuit dat perspectief zal het minstens zes jaar geduurd hebben vooraleer 
de vernieuwde archeologieregelgeving ten volle in werking is. Deze stelselmatige uitrol illustreert 
dat er voldoende tijd nodig is om structurele tendensen en effecten te onderscheiden, als basis 
voor een volwaardige evaluatie van de effectiviteit van de regelgeving. Die is voorzien in 2023. 
 


