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Aanleiding
De op archeologieinnederland.nl getoonde Totaalkaart met daarin opvraagbaar de
serie verwachtingskaarten voor negen tijdvakken komt voort uit het product
verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied die Deltares, de Universiteit
Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat hebben ontwikkeld. Deze serie van
verwachtingskaarten laat zien welke archeologische waarden te verwachten zijn in
de uiterwaarden van het rivierengebied in Midden-Nederland.
De serie verwachtingskaarten en de totaalkaart worden op de website
www.archeologieinnederland.nl getoond met een vereenvoudigde legenda,
bedoeld als ingang voor gebruik op de schaal van hele riviertakken. Voor gebruik
bij projecten op regionale en lokale schaal is de uitgebreide legenda nodig.

Bronnen
Voor de realisatie van de genoemde verwachtingskaart is gebruik gemaakt van de
volgende gegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Digitaal Basisbestand Paleogeografie Rijn-Maas delta
Zand in Banen v.3
Actueel Hoogtebestand Nederland
BINGmaps
Bodemgebruik 2008
Bodemkaart
Geomorfologische kaart
Historische kaartseries rivierengebied, Bonnebladen; Algemene Rivierkaart
van Nederland 1: 10 000 Waterstaat 1830-1961; Topografische Militaire
Kaarten (1850-1865 AD)
Ruimte voor de Rivier archeologische onderzoeken
Ouderdomskaarten Midden-Waal
Gemeentelijke Archeologische Verwachtingskaarten
ARCHIS
(Geo)archeologische onderzoeken
Overige Archeologische en Cultuurhistorische Datasets
Verstoringen bestanden

Voor de volledige literatuurlijst van gebruikte bronnen, raadpleeg dan de
rapportage zoals onderaan dit document benoemd.
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Eindproducten
• Serie verwachtingskaarten voor 9 tijdvakken
• Totaalkaart
• Rapportage
Hoe u de kaarten kunt gebruiken, leest u in de ‘Gebruiksrichtlijnen’, te vinden op
de website www.archeologieinnederland.nl.
Voor deze eindproducten zijn ook de onderstaande tussenproducten ontwikkeld:
• Een serie basiskaarten betreffende landschapsouderdom en de archeologie
van de uiterwaarden op basis van GIS bestanden en databases die tevens
digitaal beschikbaar zijn.
• De verwachtingsmodellen en de geautomatiseerde combinatiemethodiek om
van basiskaarten naar eindproducten te komen.
Ook deze tussenproducten zijn te gebruiken en kunt u vinden in DANS (zie
gebruiksrichtlijnen).

Rapportage
In het rapport is uitgelegd hoe de kaarten tot stand zijn gekomen, o.a. welke
bronnen zijn gebruikt en welke keuzes gemaakt zijn, en op welke wijze ze in
onderzoek gebruikt kunnen worden. Deze verantwoording is belangrijk om de
kaarten goed te kunnen gebruiken. Het rapport kunt u terugvinden in DANS, op
www.archeologieinnederland.nl vindt u de samenvatting van het rapport.
K.M. Cohen, S. Arnoldussen, G. Erkens, Y.T. van Popta & L.J. Taal 2014:
Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied. Deltares,
Rijksuniversiteit Groningen & Universiteit Utrecht.
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