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Samenvatting

Gemeenten hebben samen bijna 1500 archeologische en 
cultuurhistorische kaarten. Deze verschillen van aard en 
kaartbeeld. Er zijn kaarten met bekende archeologie, met 
archeologische verwachtingen, met beleid en kaarten die behalve 
archeologie ook andere cultuurhistorische elementen laten zien. 
Vier kaarten van Nederland laten zien op welke manier 
archeologie in welke gemeente op kaart is gezet. Dit document 
beschrijft hoe deze overzichtskaarten zijn samengesteld en welke 
criteria daarbij zijn gehanteerd. Zo is bij de indeling strikt gekeken 
naar het kaartbeeld en de helderheid van de daarbij behorende 
legenda, en niet naar de wijze waarop de kaart wordt gebruikt of 
wat voor type kaart de maker heeft beoogd.

1 Inleiding

In zijn reactie op de evaluatie van de Wet en het Besluit op de 
archeologische monumentenzorg heeft de Staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een aantal voorstellen 
gedaan die leiden tot een versterking van het bestaande 
archeologische stelsel.1 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
heeft als verbindende factor tussen beleid, wetenschap en praktijk 
de opdracht gekregen te zorgen voor de verwezenlijking van 
enkele van die voorstellen. 

Een aantal van deze voorstellen is tot project uitgewerkt binnen 
het programma Kenniskaart Archeologie. De Kenniskaart 
Archeologie, een metafoor voor een samenhangend pakket van 
voorzieningen, heeft tot doel te zorgen voor een betere 
infrastructuur voor belangenafweging binnen de archeologische 
monumentenzorg.2 

Gemeentelijke waardekaarten verschillen onderling sterk van 
elkaar, zelfs bij gemeenten die aan elkaar grenzen (afb. 1). 
Hierdoor is het lastig om ze te vergelijken of in combinatie met 
elkaar te gebruiken. Het project Waardekaart in veelvoud, 
onderdeel van de Kenniskaart Archeologie, heeft als doel de 
onderlinge overeenkomsten en verschillen met de makers en 
gebruikers van de kaarten te bespreken en zo te komen tot een 
betere afstemming van toekomstige waardekaarten op elkaar. 
Daarnaast biedt het project de gelegenheid om over de 
gemeentegrenzen heen te kijken.

Een eerste stap was het laten inventariseren van alle beschikbare 
gemeentelijke archeologische kaarten. Dit leverde zo’n 1500 
kaarten op. Per kaart is gekeken wat er op de kaarten staat: 
bekende archeologie, verwachte archeologie, archeologiebeleid of 
een combinatie van archeologie en andere cultuurhistorische 
waarden. In vier landelijke kaarten is weergegeven wat er per 
gemeente aan archeologie op kaart is gesteld. Hoe deze 
overzichtskaarten tot stand zijn gekomen en welke criteria daarbij 
gehanteerd zijn, wordt in de volgende paragrafen beschreven.

1 Brief aan de Tweede kamer d.d. 7 februari 2012, Vergaderjaar 2011-2012, 33 053, nr. 3.
2 Uitvoeringsplan voorstellen beleidsreactie evaluatie archeologiewetgeving, 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, mei 2012.

Afb.1 Aan elkaar geplakte archeologische beleidskaarten van de gemeenten rond 
Gouda vormen nu nog een lappendeken
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2  Gemeentelijke archeologische 
kaarten

De overzichten van bij gemeenten aanwezige archeologische 
kaarten zijn gebaseerd op de kaarten die zijn aangetroffen bij de 
eind 2014 door RAAP in opdracht van de RCE uitgevoerde 
inventarisatie.3 Dit is een momentopname; ten tijde van de 
inventarisatie waren er bijvoorbeeld 42 gemeenten waarvoor op 
dat moment kaarten in de maak waren. De meeste gemeenten 
bezitten meerdere archeologische of andere erfgoed of 
aardkundige kaarten. In totaal zijn bij de 404 gemeenten 1492 
archeologische en andere cultuurhistorische kaarten 
geïnventariseerd en verzameld. 

Eind 2015 en 2016 wordt een update gemaakt om het overzicht 
aan te vullen en bij te stellen met kaarten die in de tussentijd zijn 
verschenen. 

3  Landelijke overzichten 
gemeentelijke kaarten

Er zijn vier landelijke overzichtskaarten gemaakt (Afb. 2):
• Overzicht van gemeenten met een of meer kaarten met 

archeologische verwachtingen; kaarten waarop volgens de 
legenda zones zijn aangegeven met een – eventueel gedifferen-
tieerde - verwachting van of kans op archeologische resten;

• Overzicht van gemeenten met een of meer kaarten met 
bekende archeologie; kaarten waarop volgens de legenda 
locaties zijn aangegeven met bekende archeologische resten; 

• Overzicht van gemeenten met een of meer kaarten waar 
archeologische beleid op staat; kaarten waarop volgens de 
legenda zones zijn aangegeven waarvoor een beleidsregel 
beschreven staat;

• Overzicht van gemeenten met kaarten die behalve archeologie 
ook andere cultuurhistorische elementen bevatten; kaarten 
waarop volgens de legenda naast archeologische ook andere 
cultuurhistorische elementen staan aangegeven.

3 Boshoven, E.H. 2015: Waardekaarten in veelvoud; Een landelijke inventarisatie van 
gemeentelijke archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten, Weesp 
(RAAP-Notitie 5019).

Indien een gemeentelijke kaart meerdere elementen bevat, 
bijvoorbeeld bekende archeologie èn verwachtingen, zijn ze in 
verschillende overzichten opgenomen. 

De landelijke overzichten geven aan op welke manier archeologie 
volgens de legenda op de kaart staat, niet hoe deze kaarten 
gebruikt worden, wat voor type kaart de maker heeft beoogd te 
maken, of hoe deze kaart genoemd wordt. Zo kan een kaart die 
beleidskaart wordt genoemd of als zodanig wordt gebruikt 
volgens de legenda slechts archeologische verwachtingen tonen. 
In dat geval is die kaart alleen gescoord als kaart met verwachting. 
Ook kan er een kaart met archeologisch beleid aanwezig zijn, 
zonder dat dit in het gemeentelijke beleid vastgesteld is; de kaart 
als zodanig is dan toch als kaart met beleid gescoord.

De vier landelijke overzichtskaarten tonen welke gemeenten een 
kaart met verwachtingen, bekende waarden, beleid of naast 
archeologie ook ander cultuurhistorische elementen bevatten.
In de grijze legenda eenheid de gemeenten die of geen 
archeologische of cultuurhistorische kaarten hadden in 2014 of 
geen kaart van een bepaalde categorie hadden.

De A3 kaarten maken onderscheid in gemeenten die in 2014 geen 
kaarten hadden (grijs) en gemeenten zonder kaart met specifieke 
inhoud (wit).

Voor de herkenbaarheid van de gemeenten zijn in de overzichten de 
land-water grenzen gehanteerd bij gemeenten die grenzen aan het 
water en niet de administratieve grenzen die veelal doorlopen in het 
water. Dit betekent niet dat deze gemeentelijke kaarten geen 
maritieme elementen kunnen bevatten of dat er geen kaarten zijn 
van de Nederlandse wateren. De specifiek maritieme kaarten zoals 
de ‘Machu GIS’ en rivierenkaarten zoals de ‘Verwachtingen kaart 
uiterwaarden rivierengebied’ en de ‘Archeologische verwachtings-
kaart Maasdal’ hebben een eigen karakter en zijn in deze inventari-
satie buiten beschouwing gelaten.4

4 Zie voor deze kaarten www.archeologieinnederland.nl.
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Afb. 2 Landelijke overzichten van gemeenten met (A) archeologische verwachtingen, (B) bekende archeologie, (C) archeologische beleidskaarten en (D) kaarten die behalve 
archeologie ook andere cultuurhistorische elementen bevatten (concept augustus 2015; voor de actuele kaarten zie www.archeologieinnederland.nl) 
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4  Methodiek landelijke 
overzichtskaarten

De gemeentelijke archeologische kaarten zijn tijdens de 
inventarisatie door RAAP ingedeeld naar discipline en kaartsoort. 

5 In de begeleidende documentatie van de inventarisatie was al 
aangegeven dat – gezien de diversiteit van de kaarten en het 
brede scala aan namen dat aan de kaarten was gegeven – de 
indeling niet geheel consistent zou zijn. Om zeker te zijn dat alle 
kaarten met een archeologische component in de overzichten 
getoond worden en om te inventariseren of het beleid, de 
archeologische verwachting en/of de bekende archeologie van de 
desbetreffende gemeenten daadwerkelijk op de kaart wordt 
genoemd, zijn de kaarten stuk voor stuk gecheckt. De check vond 
plaats door het openen van de legenda van iedere kaart.

De typering van de kaartsoort die bij de inventarisatie is 
toegekend en de naam die de kaart door de maker of de gemeente 
heeft meegekregen zijn dus niet leidend geweest bij het maken 
van de huidige overzichten. 

Bekend, verwacht, beleid
Bij de check is per kaart aangegeven of er volgens de legenda een 
archeologische component op de kaart staat die betrekking heeft 
op bekende archeologie, archeologische verwachting en 
archeologie beleid. Als kaarten meerdere aspecten bevatten zijn ze 
voor ieder afzonderlijk gescoord. Bij het scoren is uitgegaan van 
de volgende definities:
• Er is sprake van een verwachting als er in de legenda minimaal 

een indeling is in hoge-middelhoge-lage verwachting of kans op 
archeologie of als de verwachting per periode is gespecificeerd. 

• Er is sprake van bekende archeologie als uit de legenda blijkt 
dat op de kaart bijvoorbeeld AMK terreinen6, waarnemingen of 
archeologische monumenten zijn aangegeven. 

• Er is sprake van beleid als in de legenda melding wordt gemaakt 
van beleidsregels zoals vrijstellingen of onderzoeksverplichtin-
gen voor een bepaalde diepte of een bepaald oppervlak.

Er is alleen gescoord voor één van de bovenstaande aspecten als 
deze ook daadwerkelijk op de kaart zijn aangegeven en verklaard 
in de legenda. En dus niet als voor de betekenis van de legenda 
eenheden een begeleidend rapport moet worden geopend. 
Beleidskaarten waar in de legenda geen beleidsregels maar 
bijvoorbeeld opeenvolgende klassen staan en waarbij de beteke-

5 Boshoven, E.H. 2015: Waardekaarten in veelvoud; Een landelijke inventarisatie van 
gemeentelijke archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten, Weesp 
(RAAP-Notitie 5019), 8 en 14.

6 Terreinen van de Archeologische Monumentenkaart  
(zie www.archeologieinnederland.nl)

nis van de klassen pas duidelijk wordt in een rapport, zijn vanwege 
de consistentie dus niet gescoord als kaart met beleid. Diverse 
gemeenten die voor het verduidelijken van hun archeologisch 
beleid gebruik maken van een dergelijke kaart met legenda vallen 
daardoor buiten het overzicht van gemeenten met beleidskaarten. 
Voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht betreft het 
bijvoorbeeld zestien gemeenten: Blaricum, Bloemendaal, Laren, 
Texel, Weesp, Bunnik, Eemnes, Houten, Lopik, Montfoort, 
Oudewater, Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Krimpen aan 
den IJssel en Maassluis. 

Omgekeerd, als een beleidskaart niet in het gemeentelijk beleid 
verankerd is maar deze wel voldoen aan de bovenstaande criteria 
voor een beleidskaart dan is deze toch als kaart met archeologisch 
beleid opgenomen in het overzicht. Een voorbeeld hiervan zijn de 
‘signaleringskaarten’ van de gemeente Amsterdam. 

In Friesland maken veel gemeente gebruik van de provinciale 
kaart, de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). 
Omdat de FAMKE als alternatief voor de gemeentelijke archeolo-
gische kaart is bedoeld en veel gemeenten hier ook direct naar 
verwijzen op hun website zijn de gemeenten die gebruik maken 
van de FAMKE in het overzicht ook opgenomen als gemeente met 
een kaart met archeologische bekende terreinen, een verwachting 
en beleid.  

‘Archeologie en andere cultuurhistorie’
Naast beleid, verwachting en bekende archeologie is, zoals eerder 
beschreven, gekeken welke archeologische kaarten ook andere 
cultuurhistorische elementen tonen. Aan dit criterium wordt 
voldaan als de legenda, naast archeologie, ook historisch 
geografische, historisch bouwkundige of andere cultuurland-
schappelijke elementen noemt. Het voorkomen van één ander 
cultuurhistorisch element of structuur, is daarbij voldoende om de 
kaart als ‘archeologie en andere cultuurhistorie’ te kenmerken. In 
de gevallen dat kasteel, klooster, motte e.d. genoemd worden 
onder het kopje archeologische waarde of verwachting in de 
legenda is dit niet gezien als extra cultuurhistorisch element 
omdat hier archeologische complexen mee bedoeld worden. Ook 
in andere gevallen dat er duidelijk sprake is van een archeologi-
sche duiding, bijvoorbeeld bij archeologische beleidskaarten waar 
terreinen gekoppeld zijn aan onderzoeksverplichtingen of 
gebruiksbeperkingen is geen sprake van andere cultuurhistorische 
elementen. Een historische kern aangegeven op een beleidskaart 
is bijvoorbeeld een aanduiding die voortborduurt op de terreinen 
van archeologische betekenis die in het verleden op de AMK 
stadskernen werden genoemd en worden daarom niet gezien als 
ander cultuurhistorisch element. Ook bij kaarten met bekende 
archeologie en verwachtingen is een historische kern niet als 
andere cultuurhistorie gescoord. Maar als er daarentegen op een 
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kaart aangegeven staat waar zich verspreide bebouwing uit 
bijvoorbeeld 1832 bevindt dan is er wel sprake van een ander 
cultuurhistorisch element. 

Het overzicht van de kaarten met archeologie en andere cultuur-
historie wijkt af van wat in de RAAP inventarisatie cultuurhistori-
sche kaarten zijn genoemd (zie paragraaf 6). Daarin zijn namelijk 
ook kaarten opgenomen die alleen historisch geografisch of 
historisch bouwkundige elementen bevatten. 

5 Kaarten in getallen

Uitgaande van bovenstaande criteria en werkwijze is de stand van 
zaken (telling eind 2014) dat er 325 gemeenten zijn met kaarten 
met bekende archeologie, 331 met verwachtingen op de kaart, 263 
met kaarten met beleid en 179 met kaarten waarop naast 
archeologie ook andere cultuurhistorische elementen zijn 
weergegeven.

6 Cultuurhistorische kaarten

De tot nu toe gepresenteerde overzichten richten zich alleen op 
kaarten met daarop archeologie. RAAP heeft in zijn inventarisatie 
ook een overzicht gemaakt van cultuurhistorische kaarten. 
Daaronder zijn ook kaarten die geen archeologische component 
bevatten. Afbeelding 3 geeft een overzicht van de kaarten die door 
RAAP het predicaat ‘cultuurhistorische kaart’ hebben gekregen. 

Afb. 3 Landelijk overzicht van gemeenten met kaarten die bij de RAAP inventarisatie 
het predicaat ‘cultuurhistorie kaart’ hebben gekregen.
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