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Over de data en kaarten 
De verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied is feitelijk niet één kaart, maar 
een dataset waaruit verwachtingskaarten gegenereerd kunnen worden. De 
“Totaalkaart” geeft  een cumulatief verwachtingsbeeld, zowel van terrestrische als 
van aquatische archeologie. Deze kaart is samengesteld uit een serie 
verwachtingskaarten die op systematische wijze zijn berekend voor negen 
opeenvolgende archeologische tijdvakken: van 9500 v. Chr. tot aan de moderne 
tijd (WO II). Deze zijn elk ook individueel beschikbaar.  

Beschikbaar 
De kaarten en data zijn te vinden en gebruiken op de volgende twee manieren:  
 

1. www.archeologieinnederland.nl 
Op www.archeologieinnederland.nl vindt u één kaartbeeld (de 
Totaalkaart) met daarin opvraagbaar de serie verwachtingskaarten voor 
de negen tijdvakken.  
 
Deze kaarten hebben een vereenvoudigde legenda en zijn bedoeld om 
snel een eerste indruk te krijgen van de aquatische of terrestrische 
verwachting in een plangebied. Deze legenda is bruikbaar op de schaal 
van hele riviertakken. Voor gebruik bij projecten op regionale en lokale 
schaal is de uitgebreide legenda nodig. 

 
2. DANS 

Daarnaast zijn alle bestanden via DANS Data Archiving and Networked 
Services vrij toegankelijk voor alle gebruikers. Voor fysische, geografische 
en archeologische specialisten worden de kaarten voor de negen 
tijdvakken ontsloten als GIS-bestanden met de volledige gedetailleerde 
legenda.  
 
In DANS vindt u ook de Totaalkaart en het rapport waarin de methodische 
beslissingen en de GIS- en database-technische handelswijze zijn 
gedocumenteerd. Ten laatste worden hier de digitale kaart- en 
databaseproducten ontsloten die de fysische geografische en 
archeologische basis vormen voor de verwachtingskaarten. 
 
U kunt de volledige dataset (volledige Digitale Bijlage, dataset 57727) en 
kaarten downloaden via https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-
dataset:57727. U dient hiervoor wel geregistreerd te zijn bij DANS. 
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Voor wie?  
Deze data en kaarten zijn vrij toegankelijk, voor de archeologische professional 
en andere geïnteresseerden. Voor het raadplegen van de data is wel een inlog bij 
DANS nodig.  

Bronvermelding 
Bij gebruik van de digitale bestanden (pdf, shapes, grids, catalogi en databases) 
moet de volgende bronvermelding worden geplaatst: 
 

K.M. Cohen, S. Arnoldussen, G. Erkens, Y.T. van Popta & L.J. Taal 2014: 
Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied. Deltares, 
Rijksuniversiteit Groningen & Universiteit Utrecht. Op [datum] gedownload van 
www.dans.knaw.nl 

 
En bij verwijzing naar de toelichting op de data en kaarten:  
 

K.M. Cohen, S. Arnoldussen, G. Erkens, Y.T. van Popta & L.J. Taal 2014: 
Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied. Deltares 
rapport 1207078. Deltares, Rijksuniversiteit Groningen & Universiteit Utrecht, 
Utrecht. 

Verantwoording 
Bij de bestanden hoort ook een wetenschappelijke toelichting/verantwoording. 
Hierin 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. 

Vragen of opmerkingen? 
Indien u bij gebruik van deze data en kaarten omissies constateert of suggesties 
heeft voor verbetering, dan willen wij u vragen dit door te geven aan de Infodesk 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via info@cultureelerfgoed.nl of 
(033) 421 74 56.  Deze informatie wordt gebruikt als input bij de eerstvolgende 
update. 
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