
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++

           
ArcheoPro Vestiging Zuid:
St. Jozefstraat 45
6245 LL Eijsden
Tel: 043-3672586
e-mail: info@archeopro.nl

ArcheoPro Vestiging Noord:
Barchjeblom 6 
8723 HC Koudum 
Tel: 0514-521220 
e-mail: info@archeopro.nl

Wie zijn onze opdrachtgevers?

Projectontwikkelaars | Adviesbureau’s 
     Architectenbureau’s | Particulieren 
      Milieubureau’s | Gemeenten 
     Archeologische onderzoeksbureau’s
     & instituten.

   Ons team

Richard Exaltus is onze senior archeoloog en specialist micromorfologie. 
U kunt Richard bereiken via r.exaltus@archeopro.nl 

Joep Orbons is onze specialist geofysisch onderzoek en GIS-specialist. 
U kunt met Joep contact opnemen via j.orbons@archeopro.nl 

Rob Paulussen is een van onze projectleiders. Hij is als (geo)archeoloog 
gespecialiseerd in fysisch geografisch onderzoek, met name van de lössgebieden. 
Rob is te bereiken via r.paulussen@archeopro.nl

Manuela Orbons regelt bij ArcheoPro het projectsecretariaat. Zij is vaak het 
eerste aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers. 
Manuela is te bereiken via m.orbons@archeopro.nl en via 043-3672586

Caroline Ryssaert is archeologe, gespecialiseerd in de prehistorie van de Lage Landen 
en heeft een brede ervaring met het uitvoeren van prospectie onderzoek en opgravingen 
in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Caroline is te bereiken via c.ryssaert@archeopro.nl 

Kirsten van Kappel is onze archeologisch adviseur en is zeer ervaren in het uitvoeren, 
begeleiden en/of adviseren van archeologische vooronderzoeken. Verder is zij gespecialiseerd in 
bodemmicromorfologisch onderzoek. Kirsten is te bereiken via k.van.kappel@archeopro.nl

Margo Kerstges verzorgt allerhande secretariële taken bij ArcheoPro zoals 
o.a. de financiële administratie en rapportverzending. 
Margo is te bereiken via m.kerstges@archeopro.nl 

Hon Rik en Saar van de Valk zijn onze vaste veldtechnici die op alle projecten 
inzetbaar zijn. Daarnaast hebben wij op afroep de beschikking over een groep 
veldtechnici voor projecten die veel menskracht vereisen. 

Ons 
werkgebied

Meer info?
Kijk op www.archeopro.nl of neem direct contact op! 

ArcheoPro

ArcheoPro is een maatschap waarin verschillende partners hun 
expertise gebundeld hebben. De financiële afhandeling van de pro-
jecten loopt doorgaans via Souterrains, één van de partners binnen 
ArcheoPro. 

ArcheoPro is al sinds 2004 erkend door de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed voor het uitvoeren van archeologisch vooronder-
zoek (boringen). Onze onderzoeken voldoen aan de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie en volgen de overige geldende nationale 
en eventuele provinciale en/of gemeentelijke richtlijnen. 

ArcheoPro is bij de Kamer van Koophandel Limburg ingeschreven 
onder nummer 14117581.
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                ArcheoPro 
Archeologisch onderzoek ten behoeve van:
    Aanvraag omgevingsvergunning
               Bestemmingsplanaanpassing 
Bedrijfsuitbreiding en Natuurontwikkeling

ArcheoPro
www.archeopro.nl



Voorafgaand aan bijna ieder bouwplan of aanpassing
van een bestemmingsplan dient archeologisch 
onderzoek verricht te worden. Of dit ook geldt voor 
uw bouwplan, hangt af van uw gemeente. ArcheoPro
gaat gratis voor u na of in uw geval archeologisch 
onderzoek verplicht is. Zo niet, dan brengen wij u 
hiervan kosteloos op de hoogte. Indien wel archeologisch 
onderzoek verplicht is, brengen wij een offerte aan u 
uit voor de verrichting van het noodzakelijke onderzoek.

Door onze ruime ervaring (ook in uw regio), weten 
wij met welke onderzoeksopzet u met een minimum 
aan kosten zo snel mogelijk klaar bent. Onze prijzen 
behoren daardoor tot de laagste van Nederland. 

ArcheoPro heeft er geen belang bij om vervolg-onderzoek 
zoals proefsleuvenonderzoek of opgravingen te adviseren. 
Onze onderzoeken zijn zo opgezet dat ze in veruit de 
meeste gevallen tot een compleet eindresultaat leiden
dat geen vervolgonderzoek meer vereist. Op deze 
manier wordt zo goedkoop en snel mogelijk aan de 
archeologische onderzoeksverplichting voldaan zonder 
dat u voor onaangename verrassingen komt te staan. 
De lage prijs in onze offerte is door deze werkwijze ook 
bijna altijd de totaalprijs van het voor uw vergunning-
aanvraag benodigde onderzoek. 

Voor archeologische onderzoeksbureau’s e.d. biedt 
ArcheoPro bijzondere specialistische diensten zoals 
geofysisch onderzoek, GIS dataverwerking, bodem-
micromorfologie en fysisch geografisch onderzoek.
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Desgewenst regelt ArcheoPro 
ook andere RO-onderzoeken 
• Milieu
• Ecologie
• Geluid
• Cultuurhistorisch onderzoek
• Infiltratieonderzoek etc.
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dd Door op kleine terreinen direct karterend 
booronderzoek of een oppervlaktekartering 
uit te voeren, voorkomt ArcheoPro veelal dat 
een tweede fase van (gravend) onderzoek 
nodig is. Zo worden kosten en tijd bespaard. 
In zandgebieden liggen archeologische resten 
vaak dicht onder het oppervlak. Hier richt 
ArcheoPro zich in eerste instantie op het 
vaststellen van eerdere bodemverstoringen 
waarbij eventuele archeologische resten al 
verloren zullen zijn gegaan. Zo wordt onnodig 
en kostbaar archeologisch vervolgonderzoek 
voorkomen. 

Verkennend 

Karterend

Veldonderzoek 
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Indien archeologisch vervolgonderzoek 
onvermijdelijk is, regelt ArcheoPro desgewenst 
in samenwerking met partnerbedrijven, 
proefsleuven en opgraving. ArcheoPro voert 
zelf geen opgravingen uit en heeft daardoor 
geen belang bij het adviseren van gravend 
vervolgonderzoek.

Geofysisch onderzoek maakt het 
mogelijk om door middel van 
metingen vanaf het oppervlak, 
archeologische verschijnselen 
in de bodem met een non-
destructieve onderzoeksmethode 
in kaart te brengen.  

           Van probleem naar oplossing.        
     ArcheoPro, uw betrouwbare partner 
voor advies, vooronderzoek 
    of een programma van eisen(PvE).

ArcheoPro
www.archeopro.nl

ArcheoPro beschikt over een speciaal 
voor geofysisch onderzoek uitgeruste 
meetbus. Hierin zijn verschillende 
meetinstrumenten aanwezig en kun-
nen meetresultaten meteen worden 
verwerkt. Hierdoor kunnen wij in het 
veld het onderzoek bijsturen of een 
andere meettechniek kiezen om een 
optimaal resultaat te behalen.

• Planvoornemen
• Omgevingsvergunning
• Wabo procedure
• Bestemmingsplanwijziging
• Ontgronding
• Ruimte voor ruimte
• Natuurontwikkeling

Bodemmicromorfologisch 
onderzoek maakt het mogelijk om 
bodem-/profieldelen door middel 
van slijpplaten microscopisch te 
bestuderen. Dit type onderzoek 
kan antwoord geven op veel 
vragen die met het blote oog 
onoplosbaar zijn. Benodigde 
monsters kunnen genomen 
worden uit opgravingsprofielen,
pollenbakken, guts- en boorkernen.

De toepassing van Geografische 
Informatie Systemen (GIS) maken 
het mogelijk om de data van 
verschillende typen onderzoek met 
elkaar te combineren. 
Dit levert vaak zeer bruikbare 
informatie op. 

ArcheoPro beschikt over een 
groot aantal digitale bestanden 
en historische kaarten. Hierdoor 
is ArcheoPro in staat om in een 
handomdraai een overzicht te 
maken van de ontwikkelingen 
in en rond een plangebied in de 
afgelopen eeuwen 

Fysisch geografisch onderzoek
is gericht op het onderzoek van 
de natuurlijke landschapsvormen-
de verschijnselen en processen 
aan het aardoppervlak. Het geeft 
daarmee onder andere inzicht 
in de kans op de aanwezigheid 
van archeologische resten. In het 
geval van een opgraving, in de 
aard en de ouderdom van het 
vroegere landschap waarbinnen 
archeologische resten worden 
aangetroffen.
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In sommige situaties is geen archeologisch 
onderzoek nodig; bijvoorbeeld omdat een 
terrein een te kleine oppervlakte heeft, er 
slechts zeer ondiepe bodemingrepen plaats 
hebben of op een locatie ligt waar geen 
archeologische resten verwacht worden. 
ArcheoPro stelt dit bij de offerteaanvraag 
gratis vast d.m.v. een quickscan en brengt u 
hiervan op de hoogte.

Rapport
 

PvE 
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aanvraag 

Offerte 
met 

Quickscan
Bureau-

onderzoek 

d


