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Meer over bronnen. De RCE-Verstoringsbronnenkaart.

Begin 2017 publiceerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
de Verstoringsbronnenkaart. Dit is een kaart die een eerste 
toegang biedt tot analoge en digitale bronnen met informatie 
over verstoringen en zodoende gebruikt kan worden als 
hulpmiddel bij het lokaal in kaart brengen van de te verwachten 
bodemverstoring. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is het tijd 
om de kaart te verbeteren op basis van gebruikerservaringen.

Al doende werd duidelijk dat vooral kennis over veranderingen in 
de hoogte van het oppervlak en het gebruik van het perceel 
belangrijke indicatoren zijn voor de te verwachten verstoring door 
grondbewerkingen. Daarnaast is uiteraard kennis over het 
bodemprofiel zelf relevant. Informatie daarover is bijvoorbeeld 
terug te vinden op de Bodemkaart van Nederland. De hieronder 
beschreven bronneninformatie moet gezien worden als aanvulling 
op het van de website van de Verstoringsbronnenkaart te 
downloaden rapport Inventarisatie GIS-bestanden met informatie over 
bodemverstoring.1 Bij het aanvullen van de informatie over de 
bronbestanden is speciaal aandacht besteed aan de bruikbaarheid 
voor archeologisch onderzoek en de beschikbaarheid. Daarnaast is 
tevens een korte beschrijving gegeven van enkele relevante 
bronnen die in het rapport nog ontbraken.

1 Maas, G.J., F. de Vries, F. Brouwer & N. Heidema (2016).

1 Inleiding
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2 Veranderingen in maaiveldhoogte

2.1 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Het AHN is een digitaal bestand met gedetailleerde en precieze 
hoogtegegevens van Nederland. De hoogte wordt gemeten met 
laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig of helikopter 
met een laserstraal het aardoppervlak aftast. De meting van de 
looptijd van de laserreflectie en van de stand en positie van het 
vliegtuig geven samen een heel nauwkeurig resultaat. Vanwege de 
nauwkeurigheid is het AHN zowel geschikt om niet gemelde of 
oudere - en daardoor vergunningsvrije - egaliseringen en 
afgravingen in kaart te brengen als om snel te controleren of  
een actie waarvoor vergunning is verleend ook uitgevoerd is 
(bijvoorbeeld een ontgronding).
De volgende versies zijn beschikbaar:
• Het AHN-1 is vervaardigd in de periode van 1996 tot en  

met 2003.
• Het AHN-2 is ingewonnen tussen 2007 en 2012.
• Het AHN-3 tussen 2014 en 2019.

In 2007 is besloten om het AHN iedere vijf jaar te herzien wat het 
bestand onder meer geschikt maakt voor monitordoeleinden. De 
schaalnauwkeurigheid van het AHN is afhankelijk van de versie en 
de dichtheid van het meetgrid. Jongere versies kenmerken zich 
door een (veel) groter aantal meetpunten per oppervlakte-
eenheid en laten daarom een grotere precisie toe. De AHN 
rasterdata en puntenwolken zijn te downloaden en te bekijken via 
de website van Publieke Dienstverlening Op Kaart (PDOK). 
Daarnaast kunnen enkele op basis van het AHN gegenereerde 
hoogtemodellen bekeken worden via de Verstoringsbronnenkaart. 
Meer hoogtemodellen zijn te vinden op http://www.ahn.nl/. 

2.2 Waterpassingen Meetkundige Dienst 
Rijkswaterstaat 1942-1983

Minder bekend dan het AHN is dat ook een deel van de 
waterpassingen van de Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat 
digitaal beschikbaar is. Deze hoogtemetingen zijn gepubliceerd 
onder de naam TOPhoogteMD, een landsdekkend digitaal 
hoogtebestand van heel Nederland, vervaardigd in 1992 op basis 
van traditionele waterpassingen uit de periode 1942-1982.  
De dichtheid van dit meetnet is met ongeveer een meetpunt per 
hectare beduidend lager dan van het AHN. Opdrachtgever voor 
het maken van dit bestand was o.a. de Topografische Dienst.  
Het is de voorganger van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
en wordt niet meer geactualiseerd. Tophoogte is opgenomen als 
kaartlaag in de RCE Verstoringsbronnenkaart en is in verschillende 
bestandsformaten beschikbaar op het dataportaal van de 
Nederlandse overheid.

2.3 Ervaringen met het gebruik van de hoogtedata

Al in 2003 is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om reliëf-
veranderingen te meten met behulp van de eerste versie (1996) 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), voor de huidige 
situatie, en de waterpassingen van de Meetkundige Dienst van 
Rijkswaterstaat voor de situatie 1942-1982.2 Daarbij bleek dat 
sinds de oude waterpassingen van de Meetkundige Dienst in maar 
liefst 25 % van Nederland het oorspronkelijke reliëf verdwenen is.3 
Tijdens dit onderzoek werd tevens duidelijk dat een interpolatie 
van oude hoogtemetingen van het bestand TOPhoogte naar het 
dichtere (5 x 5 m) grid van het AHN veel onbetrouwbare resultaten 
oplevert, zeker in gebieden met veel microreliëf. Veel betrouw-
baarder is het om op iedere locatie met een oude water passing 
alleen het dichtstbijzijnde AHN meetpunt te gebruiken. Conclusie 
was echter dat deze werkwijze veel te arbeidsintensief is om 
toepasbaar te zijn op landelijk of regionaal schaalniveau. De 
methode lijkt wel geschikt voor minder omvangrijke gebieden en 
biedt zeker mogelijkheden op perceelsniveau.

Omdat inmiddels naast het AHN1 ook het nauwkeuriger AHN2 
beschikbaar is voor heel Nederland en het AHN3 voor het lage 
westen, is het mogelijk de eerste versie als uitgangspunt/
nulmeting te nemen en dit dan te vergelijken met nieuwere versies 
wat veel eenvoudiger en nauwkeuriger is dan een vergelijking met 
oude conventionele waterpassingen. Deze vergelijking beslaat dan 
wel een beperkte tijdsspanne (vanaf 1996) maar kan niettemin 
zinvol zijn. Het bepalen van een verandering van de maaiveld-
hoogte op basis van de verschillende AHN versies maakte deel uit 
van een in opdracht van de Rijksdienst uitgevoerd onderzoek naar 
bodemverstoringen in de gemeente Súdwest-Fryslân.4

Op de mutatiehoogtekaart (afb. 2.1) is te zien dat in de periode 
1998-2014 vooral in de noordelijke helft van het gebied zich 
veranderingen hebben voorgedaan. De meeste ophogingen zijn te 
verklaren als slootdempingen en uitbreiding van erven. 
Interessant is dat de relatieve ophoging als gevolg van sloot-
demping vaak samengaat met een verlaging van het maaiveld 
ernaast. Zeer waarschijnlijk zijn de sloten dan ook gedempt door 
de bovengrond af te schuiven wat later ook bevestigd werd door 
verschillende van de grondgebruikers.

2  Deze pilot met de naam Vervlakking van Nederland is uitgevoerd door Alterra  
in samenwerking met de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (Excaltus & Koomen 2003).

3 Dijkstra et al. 1997.
4 Willemse, Keunen, van der Veen, Boshoven & Veenstra 2016.
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mutatie maaiveld AHN1 en AHN3 in cm
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Afb. 2.1 Maaiveldhoogte mutaties op basis van het AHN1, AHN2 en AHN3 bij Pingjum (Willemse et al. 2016, figuur 18).
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Voor het inschatten van de kans op bodemverstoring is 
logischerwijze kennis over het vroegere en huidige gebruik ervan 
van belang. Daarmee samenhangend zijn ook de veranderingen in 
de percelering relevant. Een modern perceel kan bestaan uit 
meerdere kleinere percelen met ieder een eigen gebruiks-
geschiedenis. Voor veranderingen in gebruik en percelering kan in 
eerste instantie de huidige grondgebruiker worden bevraagd. 
Daarnaast zijn hiervoor verschillende andere bronnen relevant 
waarop hieronder kort wordt ingegaan.
Voor de koppeling van het agrarisch grondgebruik aan de 
verstoringsdiepte kan deels uitgegaan worden van de in opdracht 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gepubliceerde 
inventarisatie van teelthandelingen in de landbouw en de invloed 
ervan op de bodem (Reuler et al 2014). Vaak zal echter sprake zijn 
van een educated guess omdat precieze informatie over de diepte 
van de verstoring ontbreekt en zal nog ter plaatse onderzocht 
moeten worden hoe omvangrijk en diep de verstoring in 
werkelijkheid is.

3.1 De grondgebruiker als bron

Een bijzonder belangrijke bron van informatie voor grondgebruik 
en verandering in de percelering die eigenlijk altijd zou moeten 
worden bevraagd, is uiteraard de grondeigenaar of grond-
gebruiker. Deze is vaak goed op de hoogte van het regulier gebruik 
van het land tot soms wel tientallen jaren terug evenals de ter 
plaatse incidenteel uitgevoerde werkzaamheden als diepploegen, 
egaliseren, woelen en het dempen van sloten. Jammer genoeg is 
het door de grondgebruikers vaak nauwelijks aan te tonen dat op 
een perceel werkelijk grondverstorende handelingen hebben 
plaats gevonden. 

Zo staat op de facturen van loonbedrijven gewoonlijk niet vermeld 
waar het werk is uitgevoerd.5 Niettemin kan een gesprek met de 
grondgebruiker uiterst relevante detailinformatie opleveren die 
niet eenvoudig op een andere manier kan worden verkregen. 

3.2 Oude en nieuwe topografische kaarten,  
kadastrale minuten

Naast de grondgebruiker en/of grondeigenaar vormen 
topografische kaarten een belangrijke en goed toegankelijke bron 
voor het grondgebruik en de percelering in de afgelopen 150 jaar. 
Op kaarten als de Topografisch Militaire Kaart (TMK) van 
omstreeks 1850, de bekende Bonnebladen en de modernere 
kaarten van de Topografische Dienst (1932-2010) is te zien welke 
percelen in de loop der tijd zijn samengevoegd, welke agrarische 
gebieden nieuw zijn ingericht en (tot op zekere hoogte) welke 
sloten daarbij zijn gedempt of gegraven. Deze kaarten geven ook 
een goede, zij het grove indicatie van de veranderingen in het 
grondgebruik (afb. 3.1). De schaalnauwkeurigheid is 1:25.000 of 
1:50.000. Een voor wat betreft de schaalnauwkeurigheid 
preciezere bron voor landgebruik en percelering is het Kadaster 
1832. Het gaat hierbij om de oudste landsdekkende betrouwbare 
bezitsregistratie per perceel die diende als grondslag voor het 
heffen van grond belasting. De kadastrale Minuutplannen zijn 
gemaakt tussen 1811 en 1832. Op de kaarten staat een 
nauwkeurige weergave van de toenmalige verkaveling. In de 
bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) is terug te 
vinden waarvoor de percelen destijds werden gebruikt (afb. 3.2). 
Zowel de TMK als verschillende jaren van de topografische 
kaarten in Bonne projectie en de originele Kadastrale Minuten en 
OATs 1811-1832 zijn raadpleegbaar via de RCE-Verstoringsbronnen-
kaart op cultureelerfgoed.nl. 

5 Kroes & Kloosterman 2013.

3 Gebruiksgeschiedenis en 
veranderingen in de percelering
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3.3 CBS-bestand Bodemgebruik (BBG) en  
de Basisregistratie Percelen (BRP)

Sinds 1989 publiceert het CBS om de drie tot vier jaar een 
gedetailleerde kaart van het bodemgebruik in Nederland. Deze 
kaartbestanden geven inzicht in de verspreiding van verschillende 
vormen van ruimtegebruik binnen Nederland. Daarnaast is sinds 
2006 voor ieder jaar voor elk landbouwperceel informatie 
beschikbaar via de Basis Registratie Percelen (BRP). Beide 
bestanden zijn uitvoerig beschreven in het rapport Inventarisatie 
GIS-bestanden met informatie over bodemverstoring dat bij de 

Verstoringsbronnekaart verscheen.6 De CBS-Bestanden 
Bodemgebruik zijn vrij beschikbaar via verschillende kanalen.  
De jaren 2008, 2010, 2012 en 2015 zijn te bekijken op de RCE-
Verstoringsbronnenkaart. De oudere bestanden (1996, 2000, 
2003, 2006) zijn kosteloos opvraagbaar bij het CBS. De bestanden 
vanaf 2008 zijn ook via de website van PDOK te downloaden en te 
bekijken. De BRP is vanaf 2006 voor ieder jaar beschikbaar. 
Jammer genoeg zijn de gebruikte gewascodes door de jaren heen 

6 Maas, G.J., F. de Vries, F. Brouwer & N. Heidema (2016).

Afb. 3.2 kadastraal Minuutplan 1811-1832 Barneveld sectie C. blad 02 in de beeldbank van de Rijksdienst. Daaronder de bijbehorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel  
met onder meer informatie over eigenaar het grondgebruik.
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veranderd. Hierdoor is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen 
of een verstorende teelt al jarenlang achtereen plaatsvindt. 

3.4 Inrichtingsplannen van ruilverkavelingen en 
herinrichtingen

Maar weinig mensen realiseren zich dat bijna driekwart van het 
Nederlandse landoppervlak sinds het midden van de 20ste eeuw 
één of meerdere ruilverkavelingen en/of herinrichtingen heeft 
ondergaan. Naast aanpassing van de verkaveling vond bij veel van 
deze projecten grondverzet plaats in de vorm van het 
dichtschuiven van oude sloten en graven van nieuwe. 

Verder is vaak sprake geweest van de aanleg van nieuwe wegen en 
grondverbeterende maatregelen zoals diepploegen en/of woelen.
Probleem is dat het niet eenvoudig is om te bepalen waar welke 
cultuurtechnische maatregelen precies genomen zijn. De oor-
spronkelijke inrichtingsplannen zijn vaak niet meer beschik baar. 
Soms zijn de plannen nog wel te vinden in het archief van de 
betreffende gemeente. Kanttekening is dat niet altijd direct helder 
is wat werkelijk gerealiseerd is en wat niet verder gekomen is dan 
de tekentafel. Niettemin is de kans op bodemverstoring in een 
gebied waar een landinrichting of ruilverkaveling heeft plaats-
gevonden groter dan in een gebied waar dit niet is gebeurd.

Aanpassingsinrichting

Herverkaveling
Ruilverkaveling
Ruilverkaveling met Administratief 
Karakter

Herinrichtimg met Administratief 
Karakter

Reconstructie Oude Glastuinbouw-
gebieden

Strategisch Groen Project
Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)
Raamwerk Zuidelijk Westerkwartier

Reconstructie Midden-Delfland

Afb. 3.4 Kaart landinrichtingsprojecten
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4.1 Bodemkaart van Nederland 1:50.000

Een door archeologen bij het maken van verwachtingskaarten veel 
gebruikte bron is de Bodemkaart van Nederland: reden om hier 
wat uitvoeriger op in te gaan. De Bodemkaart van Nederland 
1:50.000 geeft informatie over de opbouw van het bodemprofiel 
tot een diepte van 1,2 m onder het maaiveld. De oorspronkelijk in 
de vorm van losse kaartbladen uitgegeven bodemkaart bevat 
naast informatie over het bodemtype en de diepte van het 
grondwater ook gegevens over verstoringen. 
Op de bodemkaart zijn de verstoorde terreinen voorzien van een 
arcering met de bekende ‘schopjes’. Bij deze verstoringen gaat het 
zowel om vergravingen als om afgravingen en ophogingen. 
Vergravingen kunnen zowel uit homogeen vermengde als uit 
heterogeen ‘gebrokte’ bodem bestaan. In het laatste geval is vaak 
nog herkenbaar wat voor bodem er oorspronkelijk lag. Hoewel het 
een veelgebruikte bron is, heeft de kaart verschillende 
beperkingen. Zo is de kaart in principe bedoeld voor gebruik in 
schaal 1:50.000. De werkelijke schaalnauwkeurigheid van de 
vlakinformatie verschilt echter per blad (tabel 4.1) en zelfs binnen 
de kaartbladen kan deze verschillen.
In sommige oudere toelichtingen staat daarom zelfs in klare taal 
dat de bodemkaart niet bedoeld is voor gebruik op perceelniveau: 
‘Deze kaart mag dan ook nooit voor gedetailleerd werk worden 
gebruikt’ en ‘Vergroten van de kaart heeft geen zin, daar de 
grenzen hierdoor niet nauwkeuriger worden en de onzuiverheden 
mede worden vergroot’.7 Bij de realisatie van de jongere kaarten 
kon voor een deel teruggegrepen worden op informatie afkomstig 
van grootschalige gedetailleerde bodemkaarten (1:5000-1:20.000) 
die gemaakt zijn voorafgaand aan herinrichtingsprojecten. Deze 
zijn echter niet vlakdekkend beschikbaar (zie 4.2). Waar en welke 

7  Stiboka 1967: Toelichting bij blad 53 Sluis en 54 West Terneuzen. In meer algemene 
zin: Steur & Heijink 1991.

gedetailleerde bodemkaarten zijn gebruikt bij het maken van de 
Bodemkaart 1:50.000 kan alleen opgezocht worden in de 
toelichtingen bij de kaartbladen. 
Omdat huidige digitale bodemkaart teruggaat op de oude analoge 
kaartbladen moet rekening worden gehouden met verschillen in 
de actualiteit van de dataset. Deze is niet overal hetzelfde. Het 
eerste kaartblad (43 West Willemstad) verscheen in 1964. De 
laatsten (9 West, 14 Oost en 19 West) meer dan dertig jaar later, 
namelijk in 1995. Slechts een beperkt aantal kaartbladen is geheel 
of gedeeltelijk herzien: het Drentse deel van blad 12 en 16 Oost, 
blad 17 West en Oost, 27 Oost, 32 Oost, 45 Oost, 50 West, het 
Brabants deel van 52 West 59 Oost en 60 West en Oost.8 Sinds 
1999 is de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 vlakdekkend in 
digitale (gevectoriseerde) vorm beschikbaar. Doordat de kaart nu 
verwerkt kan worden in geografische informatiesystemen (GIS), is 
de bruikbaarheid ervan sterk toegenomen. Nadeel is dat de 
heterogeniteit van de onderliggende dataset waarop het kaart-
model berust, dreigt te vervagen. Ook de meest recente digitale 
versie van de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 is gebaseerd op 
de oudere losse kaartbladen (de Vries et al. 2003). Dit betekend 
dat ondanks het homogene kaartbeeld de actualiteit van de 
ingetekende verstoringen plaatselijk sterk kan variëren. Van een 
algehele update op basis van nieuwe gegevens is nog geen sprake 
geweest maar wel vond onlangs een actualisering van de veen-
dikte plaats en wordt structureel gewerkt aan de actualisatie en 
verbetering van de bodemkaart waarbij vooral aandacht wordt 
besteed aan gebieden met bodemtypen die aan verandering 
onderhevig zijn.9 
Voor wat betreft de verstoringen is het van belang dat vanwege  
de in het gehanteerde systeem van bodemclassificatie gemaakte 
afspraken, afgravingen of vergravingen binnen 120 cm diepte 

8 De Vries et al. 2003, 15-16.
9 De Vries et al. 2014; https://www.wur.nl/nl/show/Bodemkaart-1-50-000.htm.

4 Gekarteerde verstoringen

Tabel 4.1 Nauwkeurigheid van enkele bladen van de Bodemkaart van Nederland 1:50.000.

Toelichting bij kaartblad Jaar Boringen per ha Nagestreefde nauwkeurigheid (% dat klopt) Minimaal gekarteerde opppervlakte in ha.

25 Oost Amsterdam 1965 1 per 4-8 ha 70% > 10-12 ha

26 West Harderwijk 32 Oost 
Amersfoort 1966 1 per 4-8 ha 70% > 10-12 ha

27 Oost Hattem 1966 1 per 6 ha 70% > 10-12 ha

43 OostWillemstad 1967 1 per 6 ha 70% >10 ha

53 Sluis, 54 West Terneuzen 1967 2-3 per ha geen opgave > 10-12 ha

45 Oost ‘s-hertogenbosch 
en 46 Vierlingsbeek 1976 bestaande kaarten 1:5000-1:25.000 met aanvullende boringen

Texel 1986 geen aanduiding over betrouwbaarheid

48 Oost Middelburg 
49 West Bergen op Z 1987 bestaande kaarten 1:2500-1:50.000 met aanvullende boringen

22 Coevorden 1989 bestaande kaarten 1:10.000-1:25.000 met aanvullende boringen

21 Oost Zwolle 1994 bestaande kaarten 1:5000-1:50.000 met aanvullende boringen
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moeten beginnen en minstens 40 cm dik moeten zijn. Sporen van 
bodembewerking die dieper liggen of minder dik zijn dan 30 cm, 
zijn niet aangegeven. De kaartsignaturen van de Bodemkaart 
1:50.000 met de typering: afgegraven, geëgaliseerd, (sterk) 
opgehoogd, groeve en (sterk) vergraven zijn met een vereen-
voudigde legenda terug te vinden op de RCE-Verstoringsbronnen-
kaart in de laag Selectie uit Vergraven Gronden. De bodemkaart als 
geheel kan bekeken worden op http://www.bodemdata.nl/. Sinds 
juli 2017 is de digitale versie van de Bodemkaart vrij beschikbaar 
via Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK).

4.2 Gedetailleerde bodemkaarten 
landinrichtingsprojecten

Voor een belangrijk deel van Nederland zijn bodemkaarten 
beschikbaar die meer detail bieden dan de hierboven beschreven 
Bodemkaart van Nederland 1:50.000 (afb. 4.1). Het gaat om 
detailkaarten die gemaakt zijn van landinrichtingsgebieden, 
boswachterijen of natuurontwikkelingsterreinen. 

De schaal van deze kaarten kan variëren van 1:500 tot 1:25:000.  
De dichtheid van het grid met veldwaarnemingen waarop deze 
kaarten berusten, is duidelijk groter dan dat van de Bodemkaart 
1:50.000. Evenals bij de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 
worden alleen afgravingen of vergravingen van minstens 40 cm dik 
weergegeven en ontbreekt informatie over de diepte ervan.  
De actualiteit van de kaarten varieert sterk. De oudste kaarten 
dateren uit 1942, de recentste uit 2014. Daarbij moet verder 
rekening gehouden worden met het feit dat de kaarten gewoonlijk 
gemaakt zijn voordat er een ruilverkaveling en/of herinrichting 
plaatsvond. De ligging van de gebieden met een gedetailleerde 
bodemkaart is terug te vinden op de RCE-Verstoringsbronnenkaart. 
De kaarten zelf zijn eigendom van Wageningen University & 
Research (WUR) en via hen verkrijgbaar. Het merendeel is 
beschikbaar als rasterbestand en van de recentere kaarten (na 1980 
à 1985) zijn vector-bestanden voorhanden. De oudere analoge 
detailkarteringen zijn te raadplegen via de website van de WUR 
bibliotheek: http://images.wur.nl/cdm/. Aan het gebruik van de 
bestanden van Wageningen University & Research kunnen kosten 
zijn verbonden.

Digitaal Analoog

Compleet Compleet tot 1980
Compleet tot 1990

Incompleet
Compleet tot 2010
Compleet tot 2000

Compleet tot 1970

Afb. 4.1 Gedetailleerde bodemkaarten, analoog en digitaal. 
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4.3 Geomorfologische Kaart van Nederland

Sinds 2003 bestaat voor Nederland een vlakdekkende geo-
morfologische kaart die het resultaat is van twee karterings fasen. 
De Kartering oude stijl (1960-1990) resulteerde in papieren 
kaartbladen die gebaseerd zijn op hoogtepuntenkaarten, 
bodemkaarten, literatuur en geologische kaarten. De toepassings-
schaal was 1:50.000. Deze papieren kaart is wegens de hoge 
kosten nooit landsdekkend beschikbaar geweest. Vanaf de jaren 
1998-2004 kan gesproken worden van een Kartering nieuwe stijl. 
Deze bestond uit het invoegen van de nog ontbrekende 
kaartdelen en het verfijnen van de bestaande kaarten met behulp 
van het AHN (2.1) in een GIS wat een grote vermindering in de 
productiekosten en een sterke toename van de nauwkeurigheid 
tot gevolg had. De geomorfologische kaart biedt voor wat 
verstoringen betreft informatie over winplaatsen van delfstoffen, 
vuilstortplaatsen en andere antropogene ophogingen, plaatsen 
met natuurontwikkeling en ander grootschalig grondverzet.10 
Toepassingsschaal van de kaarten was in principe 1:50.000 maar 
volgens de makers ligt de mate van detail in de huidige versie 
eerder op 1:25.000.11 Door de mogelijkheden die het AHN biedt,  
is voor specifieke toepassingen een verdere detaillering mogelijk. 
Inmiddels zijn dan ook voor enkele gebieden geomorfologische 
kaarten op schaal 1:10.000 gerealiseerd. Het bestand bevat geen 
diepteinformatie van de verstoringen. Hoewel volgens de makers 
van de kaart continu gewerkt wordt aan actualisatie en verdere 
detaillering moet rekening worden gehouden met het feit dat veel 
kaartbladen meer dan 15 jaar geleden opgenomen zijn. Sommigen 
dateren zelfs uit de jaren zestig. De kaart is beschikbaar als open 
data en gepubliceerd op de geodatavoorziening van de 
rijksoverheid Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).  
De kaart is als webservice en als downloadfile beschikbaar.  
De kaart kan ook worden gevonden via het Nationaal Georegister 
of via het dataportaal van de Nederlandse overheid.

4.4 Ontgrondingen en saneringen

Ontgrondingen worden bijvoorbeeld uitgevoerd voor de winning 
van zand en klei ten behoeve van wegenaanleg. Ook egalisaties of 
diepploegen van landbouwgronden vallen onder ontgrondingen. 
Via de websites van het Nationaal Georegister, het Provinciaal 
Georegister en het Dataportaal Nederlandse overheid zijn 
verschillende provinciale bestanden te bekijken met locaties waar 
ontgrondingen plaats gaan vinden of hebben plaatsgevonden. 

10 Maas, G.J., F. de Vries, F. Brouwer & N. Heidema 2016.
11 Koomen & Maas 2004, 20.

Hier bevinden zich (provinciale) datasets die betrekking hebben op 
locaties waar bijvoorbeeld vergunningen zijn verleend voor klei- 
of grindwinning, bodemsanering, aanleg van grond- of bagger-
speciedepots en (gesloten) stortplaatsen. Van belang is dat iedere 
provincie een eigen beleid voert en zelf bepaalt wat wel of niet in 
kaart wordt gebracht. Het gaat bij deze bestanden dan ook zeker 
niet om landsdekkende overzichten met homogene inhoud. Voor 
oudere ontgrondingen geldt sowieso dat hiervoor niet altijd een 
vergunning is verleend. Daarnaast is het verlenen van vergun-
ningen voor verstorend graafwerk niet alleen de taak van 
provincies. Zo is om een sanering te mogen uitvoeren een 
beschikking instemming met het saneringsplan verplicht. Deze kan 
verstrekt worden door een provincie maar ook door een 
gemeente.12 Ook kunnen deze vergunningen namens gemeenten 
verstrekt zijn door een omgevingsdienst. 

4.5 Archeologische data

In Archis staan de gebieden geregistreerd waar in het verleden al 
archeologisch onderzoek plaatsgevonden heeft. Het kan hierbij 
gaan om booronderzoeken met voor verstoringsonderzoek 
relevante informatie over de dikte van de bouwvoor en eventueel 
daaronder liggende verstoringen. Deze informatie is ook terug te 
vinden op plaatsen waar een proefsleuvenonderzoek en/of een 
opgraving is geweest. Daarnaast zal de bodem op plaatsen waar al 
gravend archeologisch onderzoek is geweest gewoonlijk hierdoor 
verstoord zijn.

12  Dit is het geval in de gemeenten Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, 
Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, 
Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, ‘s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, 
Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad en 
Zwolle.
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