Archeologische
Verwachtingskaart
Maasdal tussen Mook
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Verantwoording
Aanleiding
De op www.archeologieinnederland.nl getoonde verwachtingskaarten van het Maasdal zijn in opdracht van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat – project Maaswerken
gemaakt. Het gaat om de alle-perioden-kaart, 4 periodekaarten
en een geomorfogenetische kaart van het Maasdal. Ze zijn het
grafische eindresultaat van ateliersessies waaraan zowel fysischgeografen als archeologen hebben deelgenomen. De kaarten laten
zien waar (uit welke perioden) bepaalde typen vindplaatsen
worden verwacht. Tot het Maasdal zijn gerekend de Holocene
dalbodem van de Maas en de direct aangrenzende, hoger gelegen
terrassen van de Maas die zijn ontstaan in het einde van de laatste
ijstijd (ca. 15.000 – 10.000 jaar geleden).

Bronnen

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Visie Erfgoed en Ruimte
Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort
Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort
033 – 421 7 421
info@cultureelerfgoed.nl
www.cultureelerfgoed.nl
Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden.

Voor de realisatie van de genoemde verwachtingskaarten van het
Maasdal is gebruik gemaakt van de volgende bronnen en
gegevens:
• Actueel Hoogtebestand Nederland
• Bodemkaarten
• Geomorfologische kaarten
• Tranchotkaarten 1:25.000; Historische topografische atlassen
1838, 1838-1857, 1894-1926
• Maaswerken: archeologische onderzoeken
• Gemeentelijke Archeologische Verwachtingskaarten
• ARCHIS 2
• Geo-archeologische onderzoeken
• Overige archeologische en cultuurhistorische datasets
Voor de volledige literatuurlijst van gebruikte bronnen, raadpleeg
dan de verantwoording rapportage zoals onderaan dit document
benoemd.

Eindproducten

Rapportage

•
•
•
•
•

In de bijbehorende verantwoordingsdocumenten en het technisch
document wordt uitgelegd hoe de kaarten tot stand zijn gekomen,
o.a. welke bronnen zijn gebruikt, welke keuzes zijn gemaakt, wat
de onderbouwing van deze keuzes is, en wat beperkingen en
mogelijkheden van gebruik zijn. Deze verantwoording is belangrijk
om de kaarten goed te kunnen gebruiken. De documenten kunt u
terugvinden in DANS en www.archeologieinnederland.nl.

Verwachtingskaarten voor 4 perioden
Alle-perioden-kaart
Geomorfogenetische Kaart van het Maasdal
Verantwoordingsdocumenten
Technisch document

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:
• Tabellen (matrices bewoningsbeelden) die aan de basis liggen
van het toekennen van verwachtingen aan eenheden van de
geomorfogenetische kaart.
• Een overzicht van zogenaamde key sites en referentie sites.
• Een overzicht van aanvullende criteria die zijn gebruikt bij het
verfijnen van de basisverwachting
Ook deze tussenproducten zijn te gebruiken en kunt u vinden in
DANS (zie gebruiksrichtlijnen).
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