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AANVRAAGFORMULIER ARCHEOLOGIEVERGUNNING 
 
 

 
 
Postadres: 
Gemeente Utrecht 
REO / afdeling Erfgoed 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 
Mailadres: 
archeologie@utrecht.nl 
 

1  Gegevens aanvrager 

Naam en voorletters:           ..........................................................................  man  vrouw 

Bedrijf/instelling:   ……………………………………………………………………… 

 Straat en nummer:   ................................................................................................. 

Postcode en plaats:  . ................................................................................................ 

Telefoon overdag:   .................................................................................................. 

Emailadres:    .................................................................................................. 

 

2  Machtiging 

 Laat u de aanvraag door een gemachtigde verzorgen? 

  Nee   ja, vul dan hieronder de gegevens van die persoon in 

 Naam en voorletters:   ..........................................................................  man  vrouw 

 Straat en nummer:   ..................................................................................................... 

 Postcode en plaats:   ..................................................................................................... 

 Telefoon overdag:   ..................................................................................................... 

 Emailadres:    ..................................................................................................... 

 

3  Locatie waarvoor de archeologievergunning wordt aangevraagd 

 Straat en nummer:   ..................................................................................................... 

 Postcode en plaats:   ..................................................................................................... 

 Projectnaam:   ..................................................................................................... 

 

4  Kadastrale gegevens van de locatie waarvoor de archeologievergunning wordt aangevraagd 

Gemeente:    .................................................................................................. 

 Sectie:    . ................................................................................................ 

Nummer(s):   .................................................................................................. 

 

5  Waardering locatie op de Archeologische Waardenkaart (in te vullen door gemeente Utrecht) 

 hoge archeologische waarde (rood) 

 hoge archeologische verwachting (geel) 

 archeologische verwachting (groen) 

 streep-arcering van toepassing 

 



 

 

 

6  Bestemming object 

Huidig gebruik:            .................................................................................................. 

Gebruik na voltooiing:  .................................................................................................. 

 

7  Overige vergunningen 

 Heeft u voor de werkzaamheden andere vergunningen nodig en/of een meldingsplicht,  

 zo ja, vink aan welke: 

  omgevingsvergunning     opbreekvergunning     saneringsplan/BUS-melding     

  sloopmelding 

 

8  Uitvoering van de werkzaamheden 

 Verantwoordelijk voor de uitvoering: 

 Bedrijf:    ............................................................................................ 

 Contactpersoon:   ............................................................................................ 

 Straat en nummer:   ............................................................................................ 

 Postcode en plaats:  ............................................................................................ 

 Telefoon overdag:  ............................................................................................ 

 Geplande startdatum van de werkzaamheden: ............................................................... 

 Geplande doorlooptijd werkzaamheden: .......................................................................... 

 

9  Soort werkzaamheden 

Vink aan welke werkzaamheden op de locatie gaan plaatsvinden (meerdere keuzes mogelijk): 

 a. Ondergrondse sloopwerkzaamheden, verwijderen heipalen  

 b. Aanbrengen ondergrondse funderingen, aanbrengen heipalen 

 c. Aanleg kelder 

 d. Aanleg van ondergrondse kabels en leidingen en/of daarmee verband houdende ondergrondse        

constructies, installaties of apparatuur 

 e. Afgraven t.b.v. sanering 

 f. Aanleg of rooien van bos of boomgaard, verwijderen stobben 

 g. Aanleg of verbreding waterpartij, baggeren 

 h. Diepploegen 

 i. Aanbrengen drainage 

 j. Verhogen of verlagen grondwaterpeil 

 k. Ophogen, afgraven, mengen, woelen, ontginnen van gronden 

 l. Graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm beneden huidig maaiveld 

 m. Graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm beneden huidig maaiveld 

 

 

 

 



 

 

 

10  Vooronderzoek 

 Is er voor de locatie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd?    ja / nee1 

 Is er op de locatie een archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd?  ja / nee1 

 

11  Indienen van de aanvraag 

Aanvragen worden bij voorkeur via de mail ingediend, via archeologie@utrecht.nl. De aanvraag kan ook per 

post worden verstuurd, naar Gemeente Utrecht, REO / Afdeling Erfgoed, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. 

 

12 Handtekening 

Naam aanvrager:  ............................................................................................... 

Datum:   ............................................................................................... 

 

Handtekening:  ............................................................................................... 

 

 

 

Naam gemachtigde: ............................................................................................... 

Datum:    ................................................................................................ 

 

 

Handtekening gemachtigde: ...................................................................................  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_________________________ 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 



 
 
 
 
 
 
13 Bijlagen 
 
Bij deze aanvraag moeten de volgende documenten worden meegestuurd: 
 Overzichtstekening en situatietekeningen van de bestaande en nieuwe toestand schaal 1:100 

(situatietekening), met alle relevante doorsnedes 
 Indien 9b is aangevinkt: funderingsplan incl. tekeningen met doorsnedes en ontgravingsdieptes, indien 

van toepassing: palenplan (op een losse bijlage) 
 Indien 9c is aangevinkt: tekeningen met doorsnedes en ontgravingsdieptes. 
 Indien 9d, 9g, en/of 9i zijn aangevinkt: tekeningen met doorsnedes en ontgravingsdieptes, gegevens 

over lengte, breedte en diepte, betreft het een nieuwe ingreep of vervanging 
 Indien 9e is aangevinkt: saneringsplan en milieurapporten 
 Indien sprake is van bodemvervuiling: milieurapporten 
 Indien bij vraag 10 één of twee keer ja is ingevuld: rapporten van de uitgevoerde archeologische 

vooronderzoeken 
 

 


