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INSTRUCTIEKAART ARCHEOLOGIE
BIJ GRAAFWERKZAAMHEDEN
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Bij graafwerkzaamheden kunnen archeologische vondsten worden gedaan. Wie zo’n vondst doet, is wettelijk
verplicht om dit te melden. Het melden van een archeologische vondst heeft meestal geen invloed op de voortgang van graaf- en bouwwerkzaamheden.
Als u denkt dat u iets met archeologische waarde heeft
gevonden, moet u dit wettelijk gezien melden bij de
minister. In de praktijk mag u uw vondst melden bij het
meldpunt archeologie van het Landschap Erfgoed
Utrecht. De vondst is voor de helft van de vinder en
voor de andere helft van de eigenaar van de grond.
Door uw vondst te melden kan het meldpunt uw vondst
registreren in Archis, de landelijke database van vondsten en vindplaatsen.
Zo levert ook uw vondst een waardevolle bijdrage aan
de kennis over het verleden van de provincie Utrecht.
Hoe u de melding moet doen, vindt u op de volgende
pagina.
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HOE TE HANDELEN:

1

Maak een foto van uw vondst en van de vindplaats.
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Neem zoveel mogelijk vondsten mee. Houd vindplaatsen gescheiden en doe een papiertje met de
locatie van de vindplaats in elke zak.
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Als zich onder uw vondsten ook oude munten bevinden, dan worden deze naast de registratie in Archis
ook in het registratiesysteem Numis verwerkt.’
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Leg de positie zo nauwkeurig mogelijk vast op
een kaart of noteer coördinaten.
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Meld uw vondst bij het meldpunt archeologie van
Landschap Erfgoed Utrecht: 030-220 55 34
meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl.

Heeft u wapens, munitie of explosieven gevonden?
• Blijf uit de buurt van het explosief/munitie/wapens,
raak het niet aan en neem het niet mee.
• Stop alle werkzaamheden in de directe omgeving.
• Ga niet nog eens kijken.
• Waarschuw direct de politie (ook als u twijfelt
of het een explosief is) via telefoonnummer
0900-88 44.
• Houd omstanders uit de buurt.
Let op: doe voorafgaand aan mechanische
graafwerkzaamheden altijd een Klic-melding
bij het Kadaster; zie www.kadaster.nl/klic

Belangrijk: vondsten mogen alleen worden meegenomen, indien het plangebied archeologisch is vrijgegeven. Check dit bij uw leidinggevende.

