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1.1 Inleiding

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in 
september 2016 een nieuwe digitale kaart gepubliceerd, 
de Archeologische Landschappenkaart van Nederland 
(versie 2.6).1 Op de kaart worden 26 landschappen en 
daarbinnen 39 landschapszones afgebeeld. De onder-
scheiden landschappen en landschapszones zijn van 
betekenis niet alleen uit het oogpunt van landschappe-
lijke kenmerken. Ook zijn ze van belang in termen van 
mogelijkheden en beperkingen van bewoning en gebruik 
door de mens in het verleden. De Archeologische 
Landschappenkaart kan om deze reden helpen bij het 
beschrijven van bewoningsbeelden en bij het toekennen 
van archeologische verwachtingen. Verder kan de kaart 
een hulpmiddel zijn bij het vaststellen van prospectieken-
merken van (verschillende typen) vindplaatsen binnen 
specifieke landschappen en landschapszones. Mede aan 
de hand van deze kenmerken kan worden bepaald met 
welke methoden en technieken verwachte archeologi-
sche resten het beste kunnen worden opgespoord. 

In de afsluitende paragraaf van het verantwoordingsrap-
port worden aanbevelingen gedaan gericht op het 
aanvullen en verbeteren van de Archeologische 
Landschappenkaart.2 Een daarvan houdt verband met de 
zogenaamde ‘witte vlekken’ op de kaart. Deze vlekken 
corresponderen met witte, niet-gekarteerde gebieden in 
het belangrijkste bronbestand van de Archeologische 
Landschappenkaart, de Geomorfologische Kaart van 
Nederland schaal 1:50.000.3 Enerzijds gaat het om 
wateroppervlakken en anderzijds om stedelijke en 
andere bebouwde gebieden die destijds niet op geomor-
fologische kenmerken zijn gekarteerd. In het GIS-bestand 
van de Archeologische Landschappenkaart ontbreekt 
hierdoor een classificatie als één (of meer) 
landschapszone(s). Om deze reden missen ze een uit 
landschappelijk en  archeologisch oogpunt relevante 
duiding op de Archeologische Landschappenkaart. 
Dit rapport vormt de verantwoording van een verbeter-
actie gericht op het ‘opvullen’ of ‘inkleuren’ van de witte 
vlekken op de Archeologische Landschappenkaart. Het 
eindresultaat van de verbeteractie is een nieuwe versie 
van de Archeologische Landschappenkaart (versie 3.0) 
waarin de oorspronkelijk witte vlekken zijn ingekleurd 
met landschappelijke informatie.4 

1  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/
overzicht/archeologische-landschappenkaart

2  Rensink et al. 2016.
3  Ten Cate & Maarleveld 1977.
4  Dit rapport kan in de vorm van een PDF worden geraadpleegd en gedownload 

(zie noot 1) als bijlage bij de Archeologische Landschappenkaart van 
Nederland.

1.2 Context

De verbeteractie ‘stedelijke gebieden en water’ is eind 
2018 en begin 2019 uitgevoerd in het kader van het 
programma Kennis voor Archeologie (programmaleider 
Roel Lauwerier) van de RCE. Aansluitend is het verant-
woordingsdocument in de vorm van onderhavig rapport 
opgesteld. De Archeologische Landschappenkaart van 
Nederland wordt onder andere gebruikt in de projecten 
Prospectie op Maat en Landgebruik in Lagen van de RCE. 
Beide projecten maken deel uit van het programma 
Kennis voor Archeologie.

1.3 Doelstelling

De doelstelling van de verbeteractie is als volgt 
gedefinieerd:
Een vanuit landschappelijk en archeologisch oogpunt 
relevante duiding van de witte vlekken (water, stedelijke 
bebouwing inclusief historische stadskernen, historische 
dorpskernen) op de Archeologische Landschappenkaart 
van Nederland, zodat de nieuwe versie van de kaart ook 
voor deze gebieden informatie biedt, en voor archeologi-
sche doeleinden geraadpleegd en gebruikt kan worden. 

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze van de verbeteractie 
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven 
van de gehanteerde bronnen. Hoofdstuk 4 besteedt 
aandacht aan het nieuwe kaartbeeld en beschrijft de 
resultaten van de verbeteractie aan de hand van illustra-
tieve voorbeelden. Het rapport wordt afgesloten met 
aanbevelingen (hoofdstuk 5).

1.5. Dankwoord

De auteurs willen Dian Jansen (RCE) bedanken voor haar 
bijdrage aan de verbeteractie ‘stedelijke gebieden en 
water’ en voor het maken en onderhouden van de 
web-service van de Archeologische Landschappenkaart 
van Nederland.  
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2 Werkwijze

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze beschreven die is 
gehanteerd bij het invullen van de witte vlekken door het 
toekennen van een geomorfologische of (in het geval van 
historische binnensteden en historische dorpskernen) 
historische duiding aan (delen van) witte vlekken. 

2.2 Stappenplan

De werkwijze omvat een stappenplan waarin drie stappen 
zijn opgenomen (afb. 1). Het stappenplan wordt hieronder 
geïllustreerd aan de hand van een uitsnede uit de 
Archeologische Landschappenkaart van de stad Utrecht 
en omgeving. Uitgangspunt is de weergave van het 
betreffende gebied op de Archeologische 
Landschappenkaart, versie 2.6, dat wil zeggen de vige-
rende versie voorafgaande aan de verbeteractie (afb. 2a).

Stap 1: De witte vlekken op de Archeologische 
Landschappenkaart zijn onder te verdelen in enerzijds 
gebieden met bebouwing en anderzijds gebieden met 
open water (voornamelijk rivieren, kanalen en meren). 
De eerste stap bestond uit het toewijzen van de eenheid 
‘open water’ aan niet-gekarteerde gebieden die uit open 
water bestaan (afb. 2b, in blauw aangegeven vlakken en 
lijnen). Voor deze gebieden is eenheid 90 toegevoegd aan 
de legenda van de Archeologische Landschappenkaart. In 
het geval van stedelijke bebouwing, historische binnen-
steden en historische dorpskernen is verder gegaan naar 
stap 2.

Stap 2: De niet-gekarteerde gebieden met bebouwing 
zijn onder te verdelen in 1) historische binnensteden en 
historische dorpskernen, 2) gebieden zonder bebouwing 
en deel uitmakend van het landelijke gebied. Het 

onderscheid tussen beide is gemaakt op basis van de 
Topografische Militaire Kaart 1850-1864. De RCE heeft de 
contouren van de historische binnensteden en dorps-
kernen  (situatie rond 1850) gedigitaliseerd en in een GIS 
gezet. Ze waren daarmee beschikbaar als digitale 
kaartlaag als onderdeel van de verbeteractie. Tijdens stap 
2 zijn de begrenzingen/contouren van deze gebieden als 
kleine grijze vlakken toegevoegd aan de Archeologische 
Landschappenkaart. In de gekozen uitsnede gaat het om 
de historische binnenstad van Utrecht, en de kleinere 
historische (dorps-)kernen van Woerden, Montfoort,
IJsselstein en Vianen (afb. 2c). In het geval rond 1850 
sprake was van landelijk gebied, is verder gegaan naar 
stap 3.

Stap 3: In stap 3 zijn (delen van de) witte vlekken die niet 
zijn ingevuld tijdens stap 1 en 2, toegewezen aan één of 
meer landschapszones (afb. 2d). Twee belangrijke 
variabelen zijn bepalend geweest voor de werkwijze ten 
aanzien van het invullen/inkleuren van deze overge-
bleven (delen van) witte vlekken (polygonen): 
de grootte van de polygoon en de variabiliteit van het 
landschap (afb. 3). In het geval van kleine polygonen en 
kleine variabiliteit was het eenvoudig om de witte 
vlekken toe te wijzen aan landschapszones. Bij grote 
polygonen en een grote variabiliteit is gebruik gemaakt 
van aanvullende kaartbronnen (zie hoofdstuk 3).

2.3 Categorieën

Als de in de voorafgaande paragraaf beschreven twee 
variabelen uit stap 3 tegen elkaar worden afgezet, zijn er 
vier situaties (of categorieën) die bepalend zijn geweest 
voor de toegepaste werkwijze voor de overgebleven, 
niet-ingevulde (delen van) witte vlekken (afb. 3):
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Brondata Label op de kaart

 

Geologische gegevens 
(AHN) 

Topografische Militaire 
Kaart (1850-1864) 

Geomorfologische 
kaart van Nederland 

Witte vlek 

Bebouwing 

Stads- en 
dorpskernen 

rond 1850 

Landelijk gebied 
rond 1850 

Toewijzen 
landschapszone 

Water 

Afb. 1 Overzicht werkwijze in de vorm van 

een stappenplan gericht op het opvullen 

van de niet-gekarteerde gebieden (‘witte 

vlekken’) op de Archeologische 

Landschappenkaart van Nederland.



Categorie I
In het geval van een kleine polygoon binnen een in 
geomorfologisch opzicht homogeen landschap (= kleine 
variabiliteit) is volstaan met het extrapoleren van de 

omringende landschapszone. De kleine polygoon krijgt 
wat betreft landschapszone dezelfde duiding als het 
omringende landschap. 

6
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Afb. 2c Stap 2: De landschapszones open water (blauw) en 

historische binnenstad én historische dorpskernen rond 1850 

(grijze vlakjes) zijn toegevoegd

Afb. 2d Stap 3: Na het uitvoeren van de verbeteractie is de kaart 

ontdaan van witte vlekken en volledig ingevuld (ingekleurd).

Afb. 2b Stap 1: De landschapszone open water (blauw) is toegevoegd.Afb. 2a Het uitgangspunt: de Archeologische Landschappenkaart 

(versie 2.6) vóór de verbeteractie ‘stedelijke gebieden en water. De 

uitsnede toont de stad Utrecht en omgeving.



Categorie II
In het geval van een kleine polygoon binnen een in 
geomorfologisch opzicht heterogeen landschap (= grote 
variabiliteit) is volstaan met het extrapoleren van de 
direct naast gelegen landschapszone. Hierbij is een 
afweging gemaakt tussen tijdsinvestering en nauwkeu-
righeid. Gezien het kleine formaat van de polygoon is 
gekozen voor een snelle, maar misschien minder 
nauwkeurige oplossing. 

Categorie III
In het geval van een grote polygoon binnen een in 
geomorfologisch opzicht heterogeen landschap (= grote 
variabiliteit) is gebruik gemaakt van (aanvullende) 
geologische en/of geomorfologische informatie op 
regionale of lokale schaal. De informatie, in de vorm van 
begrenzingen van specifieke landschappelijke eenheden 
op kaarten, is gedigitaliseerd en ‘vertaald’ naar land-
schapszones op de Archeologische Landschappenkaart. 
Een overzicht van de gebruikte bronnen (kaarten, digitale 
datasets) voor 23 stedelijke gebieden in Nederland wordt 
gegeven in hoofdstuk 3 en in Bijlage 1. Bij voorkeur is 
gekozen voor lokale kaarten op een grote kaartschaal 
(schaal 1:25.000). In het geval dergelijke kaarten ont-
breken, zijn geologische kaarten (schaal 1:50.000) 
beoordeeld en, voor zover voor ons doeleinde bruikbaar, 
gebruikt. Wanneer relevante geologische en/of geomor-

fologische informatie ontoereikend is of zelfs volledig 
ontbreekt, is gebruik gemaakt van andere kaartbronnen, 
zoals het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en 
historische kaarten. Hierbij zijn de polygonen van de 
Geomorfologische kaart van Nederland grenzend aan het 
stedelijk gebied als uitgangspunt en vaste richtlijn 
genomen. Dat wil zeggen dat de polygonen uit de 
aanvullende bronnen zodanig zijn ingetekend dat zij 
aansluiten op de bestaande polygonen. Indien er sprake 
was van een lichte afwijking, is deze afwijking gecorri-
geerd en een doorlopend lijn getekend. Op deze manier 
is voorkomen dat er onlogische of vreemde (versprin-
gende) grenzen in het nieuwe kaartbeeld van de 
Archeologische Landschappenkaart zouden ontstaan.

Categorie IV
In het geval van een grote polygoon binnen een in 
geomorfologisch homogeen landschap (= kleine variabi-
liteit), is volstaan met het extrapoleren van de omrin-
gende landschapszone. De grote polygoon krijgt wat 
betreft landschapszone dezelfde duiding als het omrin-
gende landschap.

    Grote variabiliteit landschap 

 
    Kleine variabiliteit landschap 
 

extrapoleren? 
(II)  

digitaliseren 
en 

classificeren 
(III) 

extrapoleren  
(I) 

extrapoleren 
(IV) 

Grote polygoon Kleine polygoon 
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Afb. 3 De variabelen kleine en grote polygoon, en kleine en grote variabiliteit landschap tegen elkaar afgezet voor de onderscheiden 

categorieën I t/m IV. Per categorie wordt vermeld welke werk-zaamheden (extrapoleren, digitaliseren en classificeren) zijn uitgevoerd.



3 Bronnen 

3.1  Inleiding

Het invullen of inkleuren van de witte vlekken die zijn 
gerekend tot de categorieën  I, II en IV heeft grotendeels 
door middel van extrapolatie plaatsgevonden (afb. 3). De 
landschapszones die in de overgebleven ‘witte vlekken’ 
voorkomen (dat wil zeggen niet-gekarteerde gebieden 
die vallen onder categorie III: in totaal 23 stedelijke 
gebieden) zijn bepaald op basis van aanvullende 
bronnen. In dit hoofdstuk worden de gebruikte bronnen 
uitgebreider beschreven.

3.2 Overzicht bronnen

Contouren Nederlandse steden en dorpskernen 
rond 1850
Voor het weergeven van de historische stads- en dorps-
kernen rond 1850 is gebruik gemaakt van de Topografische 
Militaire Kaart (TMK) 1850-1864. Als voorbeeld is de stad 
Amersfoort genomen. De contour van de historische 
binnenstad rond 1850 kan eenvoudig worden afgeleid en 
gedigitaliseerd van de TMK, schaal 1:50.000 (afb. 4a). Aan 
de hand van deze contour kan een deel van de witte vlek 
worden ingevuld (grijs vlak in afb. 4b). Door gebruik te 
maken van andere kaartbronnen kan het gehele niet-
gekarteerde gebied worden ingevuld met landschaps-

8
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Afb. 4b Gedigitaliseerde contour (grijs vlak) van de historische 

binnenstad van Amersfoort is toegevoegd. 
Afb. 4c Nieuwe versie 3.0 van de Archeologische 

Landschappenkaart van Nederland. De witte vlek (stedelijke 

bebouwing Amersfoort) is volledig ingevuld met open water, 

historische binnenstad en landschapszones.

Afb. 4a Uitsnede uit de Topografische Militaire Kaart van 

Amersfoort en omgeving en de contour van de historische 

binnenstad rond 1850



zones. Hieruit blijkt dat de stad Amersfoort op het 
kruispunt van verschillende landschapszones ligt (afb. 4c).

Kaartlaag Droogmakerijen
De kaartlaag Droogmakerijen maakt deel uit van de Kaart 
leven met water van de RCE.5 Op deze kaartlaag worden 
alle droogmakerijen getoond in combinatie met de 
bijbehorende gemalen en poldermolens (zowel 
bestaande als verdwenen). De kaartlaag is onder andere 
gebruikt voor het begrenzen van de landschapszone 
droogmakerijen (eenheid 38), voor zover gelegen binnen 
niet-gekarteerde gebieden (witte vlekken).

Kaartlaag Dijken
De kaartlaag Dijken maakt eveneens deel uit van de Kaart 
leven met water van de RCE.6 Deze kaartlaag omvat de 
cultuurhistorisch relevante dijken, bestaande uit meer 
dan 11.500 afzonderlijke dijksegmenten met ieder een 
eigen geschiedenis. De kaartlaag is gebruikt voor het 
begrenzen van landschappen en landschapszones in het 
midden-Nederlandse rivierengebied, voor zover gelegen 
binnen niet-gekarteerde gebieden (witte vlekken).

Aardwetenschappelijke bronnen
Behalve bovengenoemde bronnen zijn aanvullende 
aardwetenschappelijke bronnen gebruikt voor het 
identificeren en begrenzen van landschapszones in 
categorie III gebieden (zie Bijlage 1). Deze bronnen zijn te 
ordenen naar het gebruikte schaalniveau. Hierbij gaat het 
om:

1) Geologische kaarten van Nederland, schaal 1:50.000. 
Van deze kaart zijn 32 kaartbladen gepubliceerd die 
verspreid over Nederland liggen (afb. 5 en tabel 1). Voor 
gebieden waarvoor deze geologische kaart niet beschik-
baar is, zijn andere kaartbronnen gebruikt (zie hieronder, 
2 en 3). Voor het midden-Nederlandse rivierengebied zijn 
hoofdzakelijk kaartproducten van het departement 
fysische geografie van de Universiteit Utrecht gebruikt.7 
Deze producten zijn recenter en qua kaartschaal veel 
nauwkeuriger. Voor het rivierengebied zijn geologische 
kaarten (indien beschikbaar) alleen als bron gebruikt om 
de grens tussen het rivierengebied, en het aangrenzende 
veengebied en het pleistocene gebied te bepalen.
 

5  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/
overzicht/leven-met-water-kaart

6  https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/
overzicht/leven-met-water-kaart

7  Het gaat om geologische, geomorfologische en geomorfogenetische kaarten 
en digitale bestanden gemaakt door onderzoekers van de Universiteit Utrecht 
en opgeleid door Henk Berendsen.

2) Regionale aardwetenschappelijke bronnen anders dan 
de hierboven genoemde geologische kaarten. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om de Limes-kaart, schaal 
1:50.0008,  de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1:50:000, de Nieuwe geologische kaart van Den Haag en 
Rijswijk, schaal 1:25.0009, kaarten van het Oer-IJ-gebied10, 
en De bodemkartering van het Land van Maas en Waal en 
een gedeelte van Rijk van Nijmegen, schaal 1:25.000.11

 3) Gemeentelijke verwachtingskaarten met aardweten-
schappelijke informatie.

8  Van Dinter 2013; 2017 (hoofdstuk 6).
9  Vos, Rieffe & Bult 2007.
10  Vos, De Koning & Van Eerden 2015.
11  Pons 1966.
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Blad Bladnummer(s) Jaar

Alkmaar 19 Oost en 19 West 1988

Almelo/Denekamp 28 Oost en 29 1995

Arnhem 40 Oost 1977

Assen 12 West en 12 Oost 1990

Beveland 48 Oost 1978

Eindhoven 51 Oost 1973

Eindhoven 51 West 1985

Emmen 17 West en 17 Oost 1979

Enschede 34 West en 34 Oost/35 2000

Goeree-Overflakkee 43 West 1964

Gorinchem 38 Oost 1970

Gorinchem 38 West 1995

Heerenveen 11 West en 11 Oost 1988

Heerlen 62 Oost en 62 West 1980

Rotterdam 37 West 1979

Rotterdam 37 Oost 1998

Schouwen-Duivenland 42 Oost en 42 West 1970

Sneek 10 West en 10 Oost 1976

Steenwijk 16 Oost 1966

Tiel 39 West en 39 Oost 1984

Utrecht 31 Oost 1989

Venlo 52 West 1967

Walcheren 48 West 1972

Willemstad 43 Oost 1971

Zeeuws-Vlaanderen 54/44 West en 54/44 Oost 1965

Tabel 1. Overzicht van de gepubliceerde kaartbladen van de 

Geologische Kaart van Nederland 1:50.000 door de Geologische 

Stichting Haarlem/Rijks Geologische Dienst, Haarlem /TNO/NITG, 

Utrecht.



Afb. 5 Overzicht van de beschikbare (gepubliceerde) kaartbladen van de Geologische Kaart van Nederland door de Geologische Stichting 

Haarlem/Rijks Geologische Dienst, Haarlem /TNO/NITG, Utrecht. Bron: TNO 2011.
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—



AHN en historische kaarten
Voor één van de 23 stedelijke gebieden uit categorie III, 
namelijk Huisduinen, is geen van bovengenoemde 
(kaart-)bronnen en geen gemeentelijke verwachtings-
kaart met (onderliggende) aardwetenschappelijke 
informatie beschikbaar. Voor dit gebied zijn de land-
schapszones gekarteerd aan de hand van het AHN en 
historische kaarten. Beide laatstgenoemde bronnen zijn 
ook voor andere gebieden gebruikt als aanvulling op  
aardwetenschappelijke informatie. In het pleistocene 
deel van Nederland zijn aan de hand van het AHN op 
basis van reliëf goed-herkenbare landschapszones 
gekarteerd, zoals beekdalbodems, beek- en droogdalhel-
lingen en dekzandruggen. Historische kaarten zijn 
gebruikt om in tegenwoordig bebouwd gebied bijvoor-
beeld oude beekdalen te karteren. Voor een overzicht van 
de gehanteerde bronnen voor de 23 categorie III 
gebieden, zie tabel 2. 
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Geologische kaarten 
1:50.000

Regionale aardweten-
schappelijke bronnen

Gemeentelijke  
archeologische 
verwachtingskaart

AHN Historische kaarten

1 Huisduinen X X

2 Amsterdam-IJmond X X

3 Utrecht X X

4 Leiden-Rijnmond X

5 Den Haag X

6 Rotterdam X

7 Gantelgebied X X

8 Zoetermeer X

9 Dordrecht X X X

10 Roosendaal X X

11 Breda X X

12 Eindhoven-Helmond X

13 Tilburg X

14 Den Bosch X

15 Oss-Tiel-Wijchen X X

16 Zevenaar-Doetinchem-
Doesburg

X

17 Apeldoorn X X X

18 Almelo-Hengelo-
Enschede

X X

19 Kampen-Zwolle X X

20 Groningen X X

21 Venlo X X X

22 Maastricht X

23 Echt en Susteren X X X

Tabel 2  Overzicht van de gebruikte kaart- en andere bronnen voor 23 gebieden die zijn gerekend tot categorie III.



4 Resultaten verbeteractie

4.1 Kaartbeeld totaal 

Na de verbeteractie ‘stedelijke gebieden en water’ zijn op 
de Geomorfologische kaart van Nederland alle niet-
gekarteerde stedelijke en andere bebouwde gebieden, 
dat wil zeggen witte vlekken op versie 2.6 van de 
Archeologische Landschappenkaart (afb. 6a), ingevuld en 
ingekleurd. Van de totale oppervlakte (100%) van witte 
vlekken is op de nieuwe versie van de kaart 20,6% 
afgebeeld als landschapszone ‘open water’ (afb. 6b) en 
1,5% als landschapszone ‘historische binnenstad’ (tabel 
3). Voor de overige (delen van) witte vlekken (77,8%) zijn 
eveneens de landschapszones bepaald. Het eindresultaat 
van de verbeteractie is een nieuwe, 'witte vlekkeloze' 
versie (versie 3.0) van de Archeologische 
Landschappenkaart van Nederland (afb. 6c).

4.2 Voorbeelden stedelijke gebieden 

In deze paragraaf worden voor elk van de vier onder-
scheiden categorieën (I t/m IV) voorbeelden getoond van 
hoe het kaartbeeld eruit ziet voor (versie 2.6) en na 
(versie 3.0) de verbeteractie. Hierbij wordt minimaal één 
voorbeeld van het holocene gebied en één van het 
pleistocene gebied getoond (voor een overzicht van de 
gebruikte voorbeelden, zie tabel 4).
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Afb. 6a Archeologische Landschappenkaart 

van Nederland, versie 2.6. De niet-

gekarteerde gebieden in het belangrijkste 

bronbestand, de Geomorfologische kaart 

van Nederland, zijn als witte vlekken 

duidelijk zichtbaar.

Afb. 6c Het eindresultaat van de 

verbeteractie: een nieuwe, ‘vlekkeloze’ 

versie 3.0 van de Archeologische 

Landschappenkaart van Nederland.

Afb. 6b Van de totale oppervlakte (100%) 

van witte vlekken is op de nieuwe versie 

3.0 van de kaart 20,6% ingevuld als 

landschapszone open water (in blauw 

aangegeven).

Oppervlakte 
(km2)

Percentage (%) 

Voor verbeteractie

Totale oppervlakte 
witte vlekken

4228 100

Na verbeteractie

Eenheid 1 t/m 38 en 41: 
landschapszones

3292 77,8

Eenheid 80:  
historische binnenstad

64 1,5

Eenheid 90:   
open water

872 20,6

Tabel 3 Totale oppervlakte witte vlekken (voor de verbeteractie) en 

oppervlaktes ‘water’,  ‘historische stads- en dorpskern’ en 

landschapszone na de verbeteractie.



Categorie I 
Voor het holocene gebied is als voorbeeld de 
Middenbeemster gekozen (afb. 7a en b). Door middel van 
extrapolatie zijn witte vlekken toegewezen aan land-
schapszones die deze vlekken grotendeels of volledig  
omgeven. De kaartlaag Droogmakerijen is gebruikt om 
onderscheid te maken tussen de landschapszone 
veenvlakten (bruin) in het landschap Holland-Utrechts 

veengebied en de landschapszone wadden (blauw) in het 
landschap Diepe droogmakerijen. Voor het pleistocene 
gebied is de omgeving van Kootwijk gekozen (afb. 8a en 
b). De bebouwing van Kootwijk ligt in het landschap 
Stuwwallen, midden in de landschapszone hellingen 
(donkeroranje). Door middel van extrapolatie kon dit 
gebied eenvoudig worden gekarteerd en ingekleurd als 
landschapszone hellingen.
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Afb. 7a en 7b Uitsnede uit de Archeologische Landschappenkaart voorafgaande (a) en na (b) de verbeteractie.

De uitsnede toont het gebied van de Middenbeemster.

Gebied en provincie Provincie Afbeeldingen voor en na 
verbeteractie

Categorie I: kleine polygoon, homogeen landschap

Holoceen gebied Middenbeemster Noord-Holland afb. 7 

Pleistoceen gebied Kootwijk Gelderland afb. 8

Categorie II: kleine polygoon, heterogeen landschap

Holoceen gebied Breukelen en Loenen Utrecht afb. 9 

Pleistoceen gebied Laren Gelderland afb. 10 

Categorie III: grote polygoon, heterogeen landschap

Holoceen gebied Den Haag en Rijswijk Zuid-Holland afb. 11

Pleistoceen gebied Enschede Overijssel afb. 12

Categorie IV: grote polygoon, homogeen landschap

Holoceen gebied Lelystad Flevoland afb. 13

Holoceen gebied Amsterdam Noord-Holland afb. 14

Pleistoceen gebied Uden en Volkel Noord-Brabant afb. 15

Tabel 4: Overzicht van de gebruikte voorbeelden per categorie (I t/m IV) voor gebieden in Holoceen en Pleistoceen Nederland met 

bijbehorende afbeeldingen



Categorie II
Voor het holocene gebied is als voorbeeld de omgeving 
van Breukelen en Loenen aan de Vecht gekozen (afb. 9a 
en 9b). Duidelijk zichtbaar is dat de huidige bebouwing 
vrijwel allemaal in de landschapszone stroom- en 
crevasseruggen (lichtgroen) ligt. Een klein deel van de 
bebouwing ligt in de landschapszone overstromings-
vlakte (donkergroen). Voor de gebieden met bebouwing 
kon door middel van extrapolatie en het ‘doortrekken’ 
van grenzen relatief eenvoudig het onderscheid worden 
gemaakt tussen enerzijds de landschapszone stroom- en 
crevasseruggen en anderzijds de landschapszone 
overstromingsvlakte. 

Voor het pleistocene gebied is als voorbeeld het dorp 
Laren in de gemeente Lochem gekozen (afb. 10a en 10b). 
Het dorp Laren en de bebouwing in de omgeving ervan 
liggen in het landschap van het Noordelijk zandgebied, in 
de landschapszones beekdalbodems (blauw), en 
dekzandruggen en rivierduinen (geel). Door middel van 
extrapolatie en het volgen van de contouren van de 
beekdalbodems konden de niet-gekarteerde gebieden 
(witte vlekken), waaronder de bebouwing van Laren, 
worden toegewezen aan landschapszones.
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Afb. 8a en 8b Uitsnede uit de Archeologische Landschappenkaart voorafgaande (a) en na (b) de verbeteractie. 

De uitsnede toont Kootwijk en omgeving.



Afb. 9a en 9b Uitsnede uit de Archeologische Landschappenkaart voorafgaande (a) en na (b) de verbeteractie. 

De uitsnede toont Breukelen en Loenen en omgeving..
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Afb. 10a en 10b Uitsnede uit de Archeologische Landschappenkaart voorafgaande (a) en na (b)  de verbeteractie. 

De uitsnede toont Laren en omgeving.



Categorie III 
Voor het holocene gebied is als voorbeeld de omgeving 
van Den Haag en Rijswijk gekozen. Grote delen van de 
stedelijke bebouwing van Den Haag zijn op de 
Geomorfologische kaart van Nederland niet gekarteerd en 
daarmee als omvangrijke, witte vlekken weergegeven op 
de Archeologische Landschappenkaart. Als eerste stap zijn 
de gebieden met open water en de historische binnenstad 
van Den Haag rond 1850 (grijs vlak) ingekleurd op de 
(oude versie van de) Archeologische Landschappenkaart 
(afb. 11a). Door gebruik te maken van de Nieuwe 
Geologische kaart van Den Haag en Rijswijk12 (afb. 11b) 
konden de landschapszones strandvlakten (donkergeel), 
strandwallen en lage duinen (geel), en hoge duinen 
(lichtgeel) in het landschap Duinen en strandwallen 
worden gekarteerd. Daarbij zijn voor ons doeleinde, 
namelijk het begrenzen van specifieke landschapszones, 
sommige geologische eenheden bij elkaar genomen. 
Verder konden in het bebouwde gebied van het landschap 
Zeeuws-Zuidhollands kleigebied de kreekruggen (groen) 
en kwelders (donkergroen) relatief eenvoudig worden 
begrensd. Het resultaat van bovengenoemde werkzaam-
heden is een volledig ingekleurd gebied met een weer-
gave van de historische binnenstad van Den Haag en 

12  Vos, Rieffe & Bult 2007.
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Afb. 11a en 11c Uitsnede uit de Archeologische Landschappenkaart voorafgaande (a) en na (c) de verbeteractie. De uitsnede toont Den 

Haag en Rijswijk en omgeving. De tweede afbeelding (b) toont een uitsnede van hetzelfde gebied uit de Nieuwe geologische kaart van 

Den Haag en Rijswijk  (Vos, Rieffe & Bult 2007).

Afb. 11c



verscheidene landschapszones in Den Haag en directe 
omgeving (afb. 11c).  
Voor het pleistocene deel van Nederland dient het gebied 
van Enschede als voorbeeld (afb. 12a). Eerst zijn de 
gebieden met open water (blauw) en contouren van 
stedelijke bebouwing rond 1850 (grijs vlakje = historische 
binnenstad van Enschede) aangegeven. Voor het 
benoemen en begrenzen van landschapszones is gebruik 
gemaakt van de Geologische kaart van Nederland, 
kaartblad 34 Oost en 3513 (afb. 12b) en het AHN. Aan de 
hand van de geologische kaart was het mogelijk om de 
landschapszone hellingen (oranje) in het 
Stuwwallenlandschap aan te geven. Ook de grens tussen 
het landschap Noordelijk zandgebied en het landschap 
Keileemgebied is bepaald op basis van deze kaart. Van het 
AHN zijn het verloop en de begrenzingen van de land-
schapszone beekdalbodems (paars) bepaald (afb. 12c).

13  Berg, van den, Van Houten & Den Otter 2000.
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Afb. 12a en 12c Uitsnede uit de Archeologische Landschappenkaart voorafgaande (a) en na (c) de verbeteractie. De uitsnede toont 

Enschede en omgeving. De tweede afbeelding (b) toont een uitsnede van hetzelfde gebied uit de Geologische kaart van Nederland (Van 

den Berg, Van Houten & Den Otter 2000). 

Afb. 12c 



Categorie IV 
Voor het holocene gebied fungeert Lelystad en omgeving 
als eerste voorbeeld. Het bebouwde gebied van Lelystad 
valt volledig in het landschap Diepe droogmakerijen en 
daarbinnen in de landschapszone voormalige 
Zuiderzeebodem (blauw) (afb. 13a). Door middel van 
extrapolatie kon het niet-gekarteerde gebied van 
Lelystad eenvoudig landschappelijk worden geduid en 
ingekleurd (afb. 13b).  
Als tweede voorbeeld is Amsterdam en omgeving 
gekozen. Het kaartbeeld van de Archeologische 
Landschappenkaart voorafgaande aan de verbeteractie 
bestaat voornamelijk uit witte vlekken, met tussenlig-
gende blauwe (landschapszone wadden in landschap 
Diepe droogmakerijen) en bruine (landschapszone 
veenvlakten in landschap Holland-Utrechts veengebied) 
vlakken (afb. 14a). In het niet-gekarteerde gebied is eerst 
de waaiervormige, historische contour van de binnenstad 
van Amsterdam rond 1850 (grijs vlak) aangegeven. De 
volgende stap was het scheiden van het landschap Diepe 
droogmakerijen (blauw) van het Holland-Utrechts 
veengebied (bruin). Door gebruik te maken van de 
kaartlagen dijken en droogmakerijen (zie groenen lijnen 
in afb. 14b) kon dit onderscheid eenvoudig worden 
gemaakt en worden vertaald naar een nieuw, ingekleurd 
kaartbeeld (afb. 14c)

Voor het pleistocene gebied is de omgeving van Uden en 
Volkel als voorbeeld genomen. Het grootste deel van de 
bebouwing ligt in de landschapszone dekzandvlakten 
(groenbruin) in het landschap Peelhorst (afb. 15a). Een 
klein deel van de bebouwing ligt in de landschapszones 
droogdalbodems (groen) en dekzandruggen (bruin). Met 
behulp van het AHN konden deze landschapszones 
binnen de stedelijke bebouwing van Uden en Volkel 
eenvoudig worden gekarteerd (afb. 15b). 

4.3 Andere correcties

De belangrijkste wijziging in het GIS-bestand van de 
Archeologische Landschappenkaart is dat de koppeling 
met de Archeoregio’s uit de dataset is verwijderd. Hoewel 
sommige archeologen en andere onderzoekers nog altijd 
gebruik maken van de indeling van Nederland in 
Archeoregio’s, is het logischer om deze als aparte laag, 
dat wil zeggen los van de Archeologische 
Landschappenkaart, te raadplegen en toe te voegen. De 
Archeoregio’s hebben immers geen inhoudelijke link met 
de Archeologische Landschappenkaart: de grenzen van 
de Archeoregio’s komen niet betekenisvol overeen met 
de grenzen van de Landschappen op de Archeologische 
Landschappenkaart. Om de basis van het bestand zuiver 
te houden, is besloten om alle verwijzingen naar de 
Archeoregio’s te verwijderen.
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Afb. 13a en 13b Uitsnede uit de Archeologische Landschappenkaart voorafgaande (a) en na (b) de verbeteractie. De uitsnede toont 

Lelystad en omgeving.



Het veld ‘VersieDatum’ is aan de dataset toegevoegd om 
niet afhankelijk te zijn van de bijgeleverde metadata om 
naar de juiste versie van het GIS-bestand te kunnen 
refereren. Van de verschillende velden met oppervlakte 
data is alleen het veld met oppervlak in vierkante meters 
gehandhaafd. 

Bij de vervaardiging van versie 2.6 van de Archeologische 
Landschappenkaart is in principe de geometrie van de 
digitale Geomorfologische Kaart van Nederland, schaal 
1:50.000 aangehouden. Deze is in eerste instantie 
opgedeeld naar de Archeoregio’s en vervolgens naar 
nieuwe Landschappen. Hierdoor zijn er in het GIS-
bestand verschillende kleine restpolygonen ontstaan op 
de grenzen van de verschillende landschapsindelingen. 
Deze polygonen hadden geen inhoudelijke betekenis, en 
gaven een vervuiling en onnodige verzwaring van het 
GIS-bestand. Bij de update naar de nieuwe versie 3.0 zijn 
veel van deze polygonen verwijderd. Hierdoor werd het 
ook noodzakelijk de interne ID-codes aan te passen. Het 
huidige ID-veld heeft dan ook geen relatie meer met het 
ID-veld van de vorige versies.
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Afb. 14a en 14c Uitsnede uit de Archeologische Landschappenkaart 

voorafgaande (a) en na (c) de verbeteractie. De uitsnede toont 

Amsterdam en omgeving.

Afb. 14b Toont de ligging van dijken en begrenzing van 

droogmakerijen (groene lijnen).  

Afb. 14c



4.4 Aanpassingen in technisch document

De verbeteractie ‘stedelijke gebieden en water’ heeft 
geleid tot een nieuwe versie van de Archeologische 
Landschappenkaart waarin geen ‘witte vlekken’ meer 
zichtbaar zijn. De  aanpassingen (invullen en inkleuren 
van de witte vlekken) hebben in een aantal gevallen 
geleid tot het ‘doortrekken’ of corrigeren van de begren-
zingen van landschappen en landschapszones. In beide 
gevallen heeft dit geleid tot veranderingen in de opper-
vlaktes van de op de kaart onderscheiden landschappen 
en landschapszones. De oppervlaktes verbonden met de 
nieuwe versie van de kaart zijn terug te lezen in de 
nieuwe versie van het technische document.14

4.5 Aandachtspunten

In aanvulling op de aandachtspunten voor gebruik, zoals 
vermeld in het rapport van de Archeologische 
Landschappenkaart (versie 2.6)15, worden hieronder als 
(nieuwe) aandachtspunten genoemd:  
• de begrenzingen van de landschapszones in de 

(voormalige) witte vlekken (niet-gekarteerde, stedelijk 
gebieden) zijn indicatief. Er heeft geen uitputtende 
inventarisatie van bronnen plaatsgevonden. Hiervoor 

14  Kosian 2019.
15  Rensink et al. 2016.

is aanvullend bureauonderzoek nodig dat zich richt op 
inventarisatie en analyse van (digitale) kaartgegevens 
en andere informatie uit lokale bronnen. 

• voor het toewijzen van de landschapszones aan 
niet-gekarteerde, bebouwde gebieden is gebruik 
gemaakt van aardwetenschappelijke bronnen anders 
dan de Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 
1:50.000. De gebieden buiten de witte vlekken zijn 
tijdens de verbeteracties niet aangepast. De 
Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 
1:50.000 blijft voor deze gebieden de belangrijkste 
bron.
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Afb. 15a en 15c Uitsnede uit de Archeologische Landschappenkaart voorafgaande (a) en na (b) de verbeteractie. 

De uitsnede toont Volkel en omgeving.



5 Aanbevelingen

Om de Archeologische Landschappenkaart van 
Nederland in de toekomst verder te verbeteren, worden 
de volgende aanbevelingen gedaan:
1) in 2017 heeft Wageningen University & Research een 
nieuwe, digitale versie van de Geomorfologische kaart 
van Nederland beschikbaar gesteld.1 Deze kaart is 
onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en 
kan gratis worden geraadpleegd en gedownload in de 
viewer van de Publieke Dienstverlening op de Kaart 
(PDOK).2 Aanbevolen wordt te onderzoeken of en zo ja, 
op welke wijze de nieuwe geomorfologische kaart een 
meerwaarde kan bieden voor de Archeologische 
Landschappenkaart; 

1  https://www.wur.nl/nl/show/Geomorfologische-kaart-schaal-1-50.000.htm; 
Koomen & Maas 2004.

2  https://www.pdok.nl/viewer/.

2) in het licht van bovengenoemde verbeteractie en 
afhankelijk van de daarbij gemaakte keuzes dient te 
worden onderzocht of aanvullende verbeteracties van 
het bestaande kaartbeeld (versie 3.0) wenselijk en zinvol 
zijn. Zo zijn dijken, dijklichamen en wegen op versie 3.0 
nog altijd zichtbaar als lijnvormige, witte strepen. Indien 
geen gebruik wordt gemaakt van de nieuwe, digitale 
versie van de Geomorfologische kaart van Nederland (zie 
1) wordt aanbevolen om deze lijnvormige elementen 
systematisch na te lopen en in te vullen (in te kleuren) 
met landschappelijke informatie (landschapszones, 
eventueel kleine correcties begrenzingen landschappen). 
Daarbij kan dezelfde werkwijze worden gehanteerd als 
voor de stedelijke gebieden en water. 
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Bijlage 1 . Overzicht geraadpleegde bronnen  
van 23 grote stedelijke gebieden  
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schaal 1:25.000, in: H. Feiken 2005: De ontstaansgeschie-
denis van het Vechtgebied met nadruk op het Vecht-Angstel 
systeem, Doctoraalscriptie Departement Fysische 
Geografie Universiteit Utrecht.

Tesch, P., 1926: Geologische kaart van Nederland, schaal 
1:50.000. Blad 25 Amsterdam - Kwartblad I, Rijks 
Geologische Dienst, Haarlem. 

Tesch, P., 1927: Geologische kaart van Nederland, schaal 
1:50.000. Blad 25 Amsterdam – Kwartblad II, Rijks 
Geologische Dienst, Haarlem. 

Tesch, P., 1927: Geologische kaart van Nederland, schaal 
1:50.000. Blad 25 Amsterdam – Kwartblad III, Rijks 
Geologische Dienst, Haarlem. 

Tesch, P., 1928: Geologische kaart van Nederland, schaal 
1:50.000. Blad 25 Amsterdam – Kwartblad IV, Rijks 
Geologische Dienst, Haarlem. 

Voor het gebied rondom IJmond:
Vos, P., 2018: De landschapsgeschiedenis van het Oer-IJ, 
in: B. Buizer, H. van Weenen & P. Veel (red.), Atlas van het 
Oer-IJ-gebied, Wormerveer. 
De hierin gepresenteerde paleogeografische reconstruc-
ties van Vos zijn een update van Vos, P., J. De Koning & R. 
Van Eerden 2015: Landscape history of the Oer-IJ tidal 
system, Noord-Holland (the Netherlands), Netherlands 
Journal of Geosciences - Geologie en Mijnbouw, 94-4, 
295-332. doi:10.1017/njg.2015.27.

Westerhoff, W.E. & J. Blokzijl 1987: Geologische kaart van 
Nederland, schaal 1:50.000. 19W Alkmaar West, Rijks 
Geologische Dienst, Haarlem.

3 Utrecht
Palaeogeographic map of the Limes-zone along the 
western Lower Rhine, the Netherlands, scale 1:50,000, 
A0-format, in: M. van Dinter 2013: The Roman Limes in 
the Netherlands: how a delta landscape determined the 
location of the military structures, Netherlands Journal of 
Geosciences – Geologie en Mijnbouw 92-1, 11-32.

Om de grenzen tussen het rivierengebied, het veenge-
bied en pleistocene gebied goed weer te geven, is de 
volgende kaart gebruikt:
Meerkerk, van, M., 1988: Geologische kaart van Nederland, 
schaal 1:50.000. 31 Oost Utrecht Oost, Rijks Geologische 
Dienst, Haarlem.

4 Leiden-Rijnmond
Palaeogeographic map of the Limes-zone along the 
western Lower Rhine, the Netherlands, scale 1:50,000, 
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location of the military structures, Netherlands Journal of 
Geosciences – Geologie en Mijnbouw 92-1, 11-32.
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Dienst Stadsbeheer, gemeente Den Haag; Bureau 
Monumentenzorg en Archeologie, Rijswijk.
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Haarlem.
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7 Gantelgebied
Hageman, B.P., 1975: Geologische kaart van Nederland, 
schaal 1:50.000. 37 West Rotterdam, Rijks Geologische 
Dienst, Haarlem.

Om de loop van de Gantel weer te geven, is gebruik 
gemaakt van de paleogeografische kaarten van P. Vos die 
in het eerste hoofdstuk van het Atlas van het Westland 
zijn gepubliceerd: M. IJsselstijn 2016: Het Westland in 
wording. Landschap en bewoning in prehistorie en 
Romeinse tijd (9500 v.Chr. – 450 n. Chr.), in: M. IJsselstijn 
& Y. van Mil (red.), Atlas van het Westland. 10.000 jaar 
ruimtelijke ontwikkeling, Bussum.
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8 Zoetermeer
Afbeelding 4.1 in: J. van Horrsen 2015: De archeologie van 
Zoetermeer. Een bureauonderzoek naar de prehistorie en de 
veertien archeologische monumenten in de gemeente 
Zoetermeer, Delft (Delftse Archeologische Rapporten 124). 

9 Dordrecht
Voor het gebied ten noorden van de Oude Maas en 
Beneden Merwede (Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht): 
Hageman, B.P., 1975: Geologische kaart van Nederland, 
schaal 1:50.000. 37 West Rotterdam, Rijks Geologische 
Dienst, Haarlem.

Voor Dordrecht zelf en het gebied ten zuiden ervan zijn 
de volgende bronnen gebruikt: 
Boer, G.H. de, M. Rietkerk, J.A. Schenk & B. Jansen 2009: 
Stad en slib. Het archeologisch potentieel van het Eiland van 
Dordrecht in kaart gebracht. Een archeologische verwachtings- 
en beleidsadvieskaart voor het buitengebied en de historische 
stad, Weesp (RAAP-rapport 1672).

Pons, L.J., 1997: Dordrecht en de grenzen van 
‘Swindrehtwert’, Historisch-Geografisch-Tijdschrift 15-3, 
99-109.

10 Roosendaal
Koopmanschap, H.J.L.C. & M. Visser-Poldervaart 2011: 
Erfgoedkaart voor de gemeente Roosendaal, Heerenveen 
(Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/78).

Historische kaarten: Bonnebladen (schaal 1:25:000, in 
www.topotijdreis.nl).

11 Breda
Gemeente Breda, Alterra & GrondRR 2015: 
Landschapskaart Breda, Klimaatatelier Breda.

Historische kaarten: Bonnebladen (schaal 1:25:000, in 
www.topotijdreis.nl).

12 Eindhoven-Helmond
Toorn, van den, J.C. & J.H. Bisschops 1973: Geologische 
kaart van Nederland, schaal 1:50.000, 51 Eindhoven Oost, Rijks 
Geologische Dienst, Haarlem.

Broertjes, J.P., W. Dobma & J.H. Bisschops 1985: 
Geologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000. 51 
Eindhoven West, Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

13 Tilburg
Gemeente Tilburg, Alterra, GrondRR & Tauw 2015: 
Landschapskaart Tilburg, Klimaatatelier Tilburg.

14 Den Bosch
Boshoven, E.H. & R.J.M. van Genabeek 2008: ’s-Hertogen-
bosch Archeologische Verwachtingskaart, ’s-Hertogenbosch 
(BAAC-rapport 05.080).

15 Oss-Tiel-Wijchen
Voor de omgeving van Oss:
Diepen, van, D., 1954: De bodemgesteldheid van de 
Maaskant, Bijlage II Bodemkundige overzichtskaart van de 
Maaskant, schaal 1:25.000, Wageningen, Proefschrift 
Landbouwhogeschool Wageningen. 

De Bodemkaart van Nederland 45 Oost ‘s-Hertogen-
bosch, schaal 1:50:000, in: Stichting voor Bodemkartering 
1976: Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000,  Toelichting 
bij de kaartbladen 45 Oost ’s-Hertogenbosch en 46 West – 46 
Oost Vierlingsbeek, Wageningen.

Voor het bepalen van de ligging van tektonische breuken 
(Peelrandbreuk) bij Oss is het digitale Breuklijnenbestand 
van TNO gebruikt (Bron Identificatie: 
f9025236-6a4a-487c-81f3-c0275553ebda).

Voor de omgeving van Tiel:
Pons, L.J., 1966: De bodemkartering van het Land van Maas 
en Waal en een gedeelte van Rijk van Nijmegen, Bijlage 1: Het 
land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van 
Nijmegen, Bodemkaart – Westblad, schaal 1:25:000, 
Wageningen (Verslagen Landbouwkundige 
Onderzoekingen 646). 

Berendsen, H.J.A. & E. Stouthamer 2001: Paleogeographic 
development of the Rhine-Meuse delta, The Netherlands, 
Assen.

Verbraeck, A., 1982a: Geologische kaart van Nederland, 
schaal 1:50.000. 39 Oost Tiel Oost, Rijks Geologische Dienst, 
Haarlem.

Verbraeck, A., 1982b: Geologische kaart van Nederland, 
schaal 1:50.000. 39 West Tiel West, Rijks Geologische 
Dienst, Haarlem.

Voor de omgeving van Wijchen:
Bijlage 1 Het land van Maas en Waal en een gedeelte van 
het Rijk van Nijmegen, Bodemkaart – Oostblad, schaal 
1:25:000, in: Pons, L.J., 1966: De bodemkartering van het 
Land van Maas en Waal en een gedeelte van Rijk van Nijmegen, 
Verslagen Landbouwkundige Onderzoekingen 646. 
Centrum voor landbouwpublicaties en landbouwdocu-
mentatie, Wageningen.
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16 Zevenaar-Doetinchem-Doesburg
Meene, van de, E.A., 1977: Geologische kaart van Nederland, 
schaal 1:50.000, 40 Oost Arnhem, Rijks Geologische Dienst, 
Haarlem.

17 Apeldoorn
Actueel Hoogtebestand Nederland 2.

Historische kaarten: Bonnebladen (schaal 1:25:000, in 
www.topotijdreis.nl) voor het karteren van de beekdalen.

Gemeente Apeldoorn 2015: Archeologische beleidskaart 
gemeente Apeldoorn, Apeldoorn.

18 Almelo-Hengelo-Enschede
Voor de omgeving van Enschede en Hengelo-Zuid: 
Otter, C., den, 2000: Geologische kaart van Nederland, schaal 
1:50.000, 34 Oost/35 Enschede Oost/Glanerbrug, Netherlands 
Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, 
Utrecht.

Voor de omgeving van Hengelo-Noord en Almelo:
Otter, C., den & M.W. van den Berg 1993: Geologische kaart 
van Nederland, schaal 1:50.000, 28 Oost/29 Almelo Oost/
Denekamp, Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

Historische kaarten: Bonnebladen (schaal 1:25:000, in 
www.topotijdreis.nl) voor het karteren van de beekdalen.

19 Kampen-Zwolle
Fig. 33 in: Cohen, K.M., E. Stouthamer, W.Z. Hoek, H.J.A. 
Berendsen & H.F.J. Kempen 2009: Zand in Banen – 
Zanddieptekaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de 
provincies Gelderland en Overijssel, Provincie Gelderland, 
Arnhem.

Historische kaarten: Bonnebladen (schaal 1:25:000, in 
www.topotijdreis.nl) voor het karteren van beekdalen in 
en rond Zwolle.

20 Groningen
Clingeborg, A.E., 1990: De bodem in en rond de stad 
Groningen, in: J.W. Boersma e.a. (red.), Groningen 1040. 
Archeologie en oudste geschiedenis van de stad Groningen, 
17-32.

Steenhuis, J.F., 1946: Geologische kaart van Nederland, schaal 
1:50.000, Blad 7 Groningen - Kwartblad III, Rijks Geologische 
Dienst, ’s-Gravenhage.
Historische kaarten: Bonnebladen (schaal 1:25:000, in 
www.topotijdreis.nl) voor het karteren van natuurlijke 
waterlopen rond Groningen.

21 Venlo
Isarin, R., R. Ellenkamp, E. Heunks, J. de Kramer, R. 
Paulussen, L. Tebbens & F. Zuidhoff 2014: Verantwoording 
methodiek en kaartbeeld van de Geomorfogenetische Kaart van 
het Maasdal tussen Mook en Eijsden, Kaartbijlage 1, 
Geomorfogenetische kaart Maasdal, schaal 1:25:000, 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Dijk, X.C.C. van, 2007: Gemeente Venlo: een archeologische 
verwachtings- en advieskaart, Archeologische beleidskaart, 
gemeente Venlo, schaal 1:15:000, Weesp (RAAP-rapport 
1473). 

Actueel Hoogtebestand Nederland 2

Historische kaarten: Bonnebladen (schaal 1:25:000, via 
www.topotijdreis.nl).

22 Maastricht
Felder, W.M. & P.W. Bosch 1988: Geologische Kaart van 
Zuid-Limburg en omgeving, schaal 1:50.000, 
Oppervlaktekaart, Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

Felder, W.M. & P.W. Bosch 1989: Geologische Kaart van 
Zuid-Limburg en omgeving, schaal 1:50.000, Afzettingen van 
de Maas, Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

23 Echt en Susteren
Felder, W.M. & P.W. Bosch 1988: Geologische Kaart van 
Zuid-Limburg en omgeving, schaal 1:50.000, Oppervlaktekaart, 
Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

Felder, W.M. & P.W. Bosch 1989: Geologische Kaart van 
Zuid-Limburg en omgeving, schaal 1:50.000, Afzettingen van 
de Maas, Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

Verhoeven, M., G.R. Ellenkamp & D.M.G. Keijers 2010: Een 
archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de 
gemeente Echt-Susteren, Weesp (RAAP-rapport 1951).

Historische kaarten: Bonnebladen (schaal 1:25:000, in 
www.topotijdreis.nl).
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