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Samenvatting 

Voor u ligt het rapport behorende bij het project archeologische verwachtingskaart 

uiterwaarden rivierengebied (‘UIKAV 2014’), uitgevoerd door Deltares, Rijksuniversiteit 

Groningen en Universiteit Utrecht, in opdracht van Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. Het rapport en de bijbehorende producten (een archeologische 

verwachtingskaart, met onderliggende databases, basiskaarten en documentatie op 

detailniveau in catalogusvorm, en verdere digitale bijlagen) bieden een overzicht van in de 

uiterwaarden van het Nederlandse riviergebied te verwachten archeologie. 

 

Bij het streven naar een veilig en aantrekkelijk Nederland geldt voor de grote rivieren dat er 

aanzienlijke ruimtelijke opgaven liggen, zoals het programma Ruimte voor de Rivier en het 

Deltaprogramma Rivieren. In de planuitwerking- en realisatiefase van het programma Ruimte 

voor de Rivier zijn een groot aantal archeologische bureau- en veldonderzoeken uitgevoerd. 

Er is vanuit Rijkswaterstaat behoefte om enerzijds deze kennis duurzaam te borgen en 

anderzijds bij toekomstige werkzaamheden in en langs de grote rivieren de opgedane kennis 

te benutten om beter te kunnen anticiperen op het risico op het aantreffen van archeologische 

resten. Tegelijkertijd heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed belang bij een goede 

borging van cultuurhistorie in ruimtelijke afwegingen in het rivierengebied. Ook daarvoor is 

het noodzakelijk om een actueel overzicht te hebben van de verwachting van het aantreffen 

van archeologische resten in het buitendijkse gebied. Met dit rapport en de bijbehorende 

producten geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tevens vorm aan de prioritaire 

opgave Eigenheid en Veiligheid van Kust, Zee en Rivieren uit de in 2011 door de 

Staatssecretaris van OCW opgestelde rijksnota Kiezen voor karakter, Visie Erfgoed en 

Ruimte (VER). Met dit rapport en de bijbehorende producten is ook invulling gegeven aan 

artikel 2.9 van het convenant RWS-RCE inzake archeologie (2007) over informatie-

uitwisseling en kennisontwikkeling. 

 

Het doel van het project was het maken van een gedetailleerde, tijd-specifieke, 

archeologische verwachtingskaart voor de uiterwaarden. Er zijn een aantal eisen gesteld aan 

dit product. Een belangrijke eis was dat de nieuwe archeologische kennis en gegevens zoals 

opgedaan en verzameld binnen het programma Ruimte voor de Rivier met dit product zouden 

worden geborgd. Daarnaast was een eis dat de kaart een transparant en reproduceerbaar 

product zou worden. Om die reden is een onderhoudbaar systeem opgezet (gebruik makend 

van de functionaliteit van Geografische Informatie Systemen, GIS), waarmee de 

verwachtingskaart volgens vastgelegde beslisregels gegenereerd is, volgens welke zij ook in 

toekomstige cycli van archeologische toetsing vernieuwd kan worden. Dit systeem betrekt 

landschapsgenetische en archeologische brongegevens en combineert deze automatisch tot 

een verwachtingskaart. Dankzij deze methodiek is lokale aanpassing naar aanleiding van 

nieuwe gegevens of veranderd inzicht relatief eenvoudig. Een bijkomend voordeel van het 

systeem is dat er verwachtingen worden uitgesproken voor zowel terrestrische 

(landgebonden) archeologie op en langs de oevers van de rivieren, als voor aquatische 

(watergebonden) archeologie langs de waterkant en begraven in de rivier. Bovendien kunnen 

verwachtingskaarten voor specifieke archeologische periodes gemaakt worden. In het project 

zijn de verwachtingskaarten voor negen opeenvolgende tijdsnedes uitgewerkt. Samen geven 

deze de trefkans op archeologie uit de tijd van de jager-verzamelaars (sinds het begin van 

het Holoceen, 9500 v. Chr.) tot en met de nieuwe tijd (WO II, 20
ste

 eeuw). 
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Gebiedsdekking 

De kaarten bestrijken de uiterwaarden van de (i) Bovenrijn, Waal en Merwede van Lobith tot 

Gorinchem, (ii) Nederrijn en Lek van de Pannerdense Kop tot Schoonhoven, (iii) Gelderse 

IJssel van de IJsselkop (Westervoort) tot de IJsseldelta (Kampen) en (iv) Maas en 

Afgedamde Maas van Mook tot Woudrichem (en ook de Bergsche Maas). Het gebied omvat 

ook de door dijkverleggingen en aanleg van bypasses ontstane vergrotingen van de 

uiterwaarden door projecten zoals die zijn uitgevoerd binnen het programma Ruimte voor de 

Rivier. Zie ook Figuur 1.1. 

 

Gebruik 

De archeologische verwachtingskaarten, bijkaarten, databases en documentatie uit dit project 

zijn bedoeld voor een diverse groep gebruikers: RWS, RCE, gemeenten, provincies, 

archeologische adviesbureaus en academische werkvelden. In het gebruik zullen de diverse 

kaartproducten van de UIKAV 2014 een steeds wisselende rol hebben: kaartproducten 

bedoeld voor eindgebruik in het ene werkveld (riviermanagement: oriëntatie op nieuwe 

projecten) zijn voor een ander werkveld slechts ingangsproduct of samenvatting (archeologie: 

voorbereiding van lokaal onderzoek). Voor weer andere werkvelden zal het om 

projectbeheersingspragmatiek juist om de methodische systematiek te doen zijn, en om de 

daaruit voortvloeiende mogelijkheden tot meta-analyse (wat komt waar hoeveel voor?) en het 

evenwichtig afregelen van het kaartbeeld (lage en hoge archeologische trefkans blijven 

relatieve begrippen, zeker in de gebieden waar de trefkans niet zeer laag of zeer hoog is). Al 

deze werkvelden worden met de UIKAV producten en het rapport bediend. 

 

Voor omgevingsmanagers, projectleiders, technisch managers en archeologische adviseurs 

van Rijkswaterstaat is er met de ‘Totaalkaart’ een samenvattend kaartbeeld voor de trefkans 

op archeologie in de uiterwaarden. Dit eindproduct biedt een geaggregeerd kaartbeeld over 

alle beschouwde archeologische perioden en landschappelijke veranderingen door 

rivierdynamiek en menselijk ingrijpen. De ‘Totaalkaart’ maakt het mogelijke de aanwezigheid 

van archeologie in aangrenzende gemeenten voorafgaand aan een gemeente-overstijgend 

project op dezelfde criteria te evalueren en biedt aanknopingspunten om in een relatief vroeg 

stadium te kunnen afwegen welke vormen van archeologisch onderzoek waar noodzakelijk 

zullen zijn en hier in de planning en bij het maken van een kosteninschatting op te kunnen 

anticiperen. Dit laat onverlet dat bij projecten ook rekening gehouden moet worden met de 

eisen die de betreffende bevoegde gezagen aan archeologisch onderzoek stellen. 

 

De (landschaps-)archeologische professional zal niet zozeer de ‘UIKAV Totaalkaart’, maar 

juist de onderliggende gedetailleerde verwachtingskaarten gebruiken als ingang voor 

prospectief onderzoek, bijvoorbeeld om de landschapsouderdom en archeologische 

tijdsdiepte in te schatten. Zeker als naast de UIKAV verwachtingskaarten (herleidbare, 

reproduceerbare inschattingen) ook de onderliggende databases met archeologische 

vondsten in de uiterwaarden betrokken worden (kennisborging feitelijke waarnemingen), 

levert dit verbeterde inschattingen van de trefkans op archeologie in de bureaufasen van 

onderzoek, waarmee in de verdere projectuitvoering winst behaald kan worden.  Het lokaal 

uitvoeren van archeologisch onderzoek in de uiterwaarden, toetst de verwachtingsbeelden 

vervolgens. De series kaarten per tijdsnede kunnen gebruikt worden in archeologische 

analyses per uiterwaard, bijvoorbeeld naar de correlatie van concentraties vondsten uit een 
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specifieke periode met de positie in het landschap destijds. Na enige tijd zal zulk gebruik 

aanleiding geven de verwachtingskaarten op elementen te verbeteren. Gebruik en toetsing 

van verwachtingskaarten zijn een wezenlijk onderdeel van de cyclus van archeologisch 

onderzoek zoals de Nederlandse archeologie dat sinds de invoering van de Wet op de 

archeologische monumentenzorg (2007) voorstaat.  

 

Gemeenten en provincies kunnen de UIKAV eindproducten gebruiken als aanvulling op de 

eigen beleids- en verwachtingskaarten. Men kan het verwachtingskaartbeeld met de eigen 

kaarten vergelijken en geconstateerde verschillen kunnen onderzocht en geadresseerd 

worden, doordat afwijkingen in de uiterwaardkartering naar de brondatabases en 

basiskaarten te herleiden zijn. De eindproducten zijn daardoor tevens een waardevolle 

inbreng als de eigen gemeentelijke beleids- en verwachtingskaarten toe zijn aan herziening. 

De opsplitsing van de verwachtingsbeelden naar tijdsnedes en landschapselementen kan 

specifiek beschermingsbeleid ondersteunen, bijvoorbeeld: ‘ijzertijd op rivieroevers’ of 

‘vroegmiddeleeuws vervoer over water’.  

 

Academische archeologische onderzoekers kunnen gebruik maken van de methodiek van het 

vervaardigen van archeologische verwachtingskaarten door de geautomatiseerde procedures 

(opgeslagen in scripts, beschikbaar gesteld als onderdeel van de digitale bijlagen) aan te 

passen voor nader gespecificeerde tijdsneden en vervolgens zelf met een alternatief 

verwachtingenmodel eigen kaartbeelden te genereren. De serie verwachtingskaarten leent 

zich uiteraard ook goed voor het initiëren van vraagstellingsgericht onderzoek dat zich op een 

specifieke tijdsnede toespitst. De tabellen die de landschapseenheden vertalen naar 

verwachtingen kunnen door archeologische onderzoekers aangepast worden. Dit zal dan 

leiden tot andere verwachtingspatronen in de kaartbeelden, waarvan de beoogde 

kwaliteitsverbetering vervolgens getoetst kan worden. De basiskaarten uit het fysisch-

geografische deel zijn als geologische en geomorfologische kaarten ook landschapskundig, 

landschaps-ecologisch, geohydrologisch en geotechnisch bruikbaar.  

 

Projectuitvoering 

Het project startte met een fysisch-geografisch deelproject – gericht op kartering en datering 

van de landschapseenheden in de uiterwaarden – en een archeologisch deelproject – gericht 

op waardering en datering van de archeologische dataset (‘vindplaatsen in uiterwaarden’). 

Het fysisch-geografisch deel is uitgevoerd door een team bestaande uit specialisten van 

Deltares in samenwerking met de Universiteit Utrecht; het archeologisch deel is uitgevoerd 

door een team van de Rijksuniversiteit Groningen.  

 

Vervolgens is de systematiek voor het automatisch genereren van archeologische 

verwachtingskaarten ontwikkeld, waarin gegevens en inzichten uit de fysisch-geografische en 

archeologische deelprojecten zijn geïntegreerd. Dit is door het hele projectteam uitgevoerd. 

De als eindproduct benoemde UIKAV archeologische verwachtingskaarten zijn de weerslag 

van enkele rondes van aanpassing van de basiskaarten, afstemming van de 

combinatiesystematiek en het legenda-ontwerp door het projectteam, met feedback vanuit de 

opdrachtgevers en experts door middel van workshops en expertmeetings. 

 

Zowel de basiskaarten (input) als de verwachtingskaarten (output) zijn primair ontsloten als 

GIS bestanden. Deze zijn bruikbaar voor fysisch-geografische en archeologische specialisten 
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en geschikt voor ontsluiting via web-portalen zoals opdrachtgevers RWS (interne web-

portalen) en RCE (extern portaal: http://www.archeologieinnederland.nl) deze hebben 

ingericht en beheren. Als snelle, laagdrempelige ingang tot het product fungeren PDF 

atlassen met de kaartseries in een standaardopmaak (steeds 34 bladen, schaal 1:25,000). In 

het rapport is de totstandkoming van de kaarten uitgebreid gedocumenteerd, en worden de 

uiteindelijke verwachtingsbeelden beknopt besproken en vergeleken met bestaande 

producten.  

 

Alle gegevens – input en tussenproducten, berekeningsmethode en eindproducten - zijn in 

aanvulling op het rapport digitaal beschikbaar gesteld. Daartoe hoort ook een catalogus die 

per deeluiterwaard naar de gebruikte bronnen refereert en relevante informatie over 

geomorfologie, archeologie en landschapsouderdom samenvat. Alle digitale producten 

worden zowel in de oorspronkelijke vorm (ESRI GIS shapefiles, MS-Access databases) 

opgeleverd, als in een vorm (PDF) die geschikt is voor printen en analoge raadpleging van de 

producten (Bijlagen G tot N). 

 

De volledige dataset (rapport, PDF Atlas set en alle Digitale Bijlagen) is duurzaam 

gedeponeerd bij DANS Data Archiving and Networked Services als dataset 57727 

(https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727). 

 

Opzet van het rapport 

Op hoofdlijnen zijn het project en de producten, alsook de conclusies en aanbevelingen die 

eruit volgen, steeds naar drie onderdelen van de projectuitvoering op te delen. Deze 

driedeling wordt ook in de rapporttekst steeds aangehouden. De onderdelen zijn:  

• Onderdeel 1 (Gegevensbasis): Het compileren van een kennisbasis uit bronproducten en 

literatuur (H3), voor zowel fysische geografie (landschapsouderdom) als archeologie 

(inventaris en verwachtingsmodellen). De producten van dit onderdeel zijn basiskaarten 

(§5.1), data-overzichten (§5.2) en periode-specifieke verwachtingsmodellen (§5.3), stuk 

voor stuk beschikbaar als digitale kaarten en databases, met legenda’s en een catalogus 

als ingang tot lokaal betrokken broninformatie (§5.1).  

• Onderdeel 2 (Combinatiesystematiek): Het conceptueel en technisch ontwerpen van een 

systematische methodiek (H2, H4) waarmee de gegevensbasis, op geautomatiseerde 

wijze volgens een expliciet vastgelegd werkproces, tot een serie verwachtingskaarten 

wordt omgerekend in een Geografische Informatie Systeem. Deze verwachtingskaarten 

zijn uitgesplitst naar opeenvolgende archeologische perioden en combineren terrestrische 

en aquatische archeologische verwachtingen. De producten van dit onderdeel zijn een 

serie Python-scripts, SQL-queries en daarin aangeroepen VBA-code, waarmee het 

geautomatiseerde proces in ArcGIS en MS-Access werd uitgevoerd (§4.4).  

• Onderdeel 3 (Eindproducten): Het produceren van de serie verwachtingskaarten (§5.4), 

het samenvatten van de serie tot de ‘Totaalkaart’ (§5.5), en het evalueren van de nieuwe 

verwachtingskaarten ten opzichte van voorgangerproducten (H6). Het product van dit 

onderdeel is één digitaal kaartbestand waarin de kaartbeelden voor zowel de tijdserie als 

de totaalkaart opgeslagen zijn. Er zijn twee legenda’s voor de verwachtingskaarten 

gebruikt (§5.4). De eerste is een eenvoudige legenda gebaseerd op de bestaande 

landelijke indicatieve kaart voor archeologische verwachtingen en bedoeld als ingang voor 

gebruik op de schaal van hele riviertakken (toepasbaar op de ‘Totaalkaart’ en op 

http://www.archeologieinnederland.nl/
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727
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1  Inleiding 

Voor u liggen de producten behorende bij de archeologische verwachtingskaart uiterwaarden 

rivierengebied. Het vormt het resultaat van een studie uitgevoerd door Deltares, de 

Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht in opdracht van de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed (RCE) en Rijkswaterstaat (RWS). Dit rapport biedt relevante 

achtergrondinformatie, documenteert de wijze waarop de verwachtingskaarten zijn gemaakt, 

en ontsluit de voor het project aangelegde digitale kaartproducten en databases.  

 

De belangrijkste producten en bijlagen bij het rapport zijn:  

 Een serie basiskaarten betreffende landschapsouderdom en de archeologie van de 

uiterwaarden, in bijlagen G, H en I ontsloten als PDF-Atlas, op basis van GIS bestanden 

en databases in Digitale Bijlage 10_Basiskaarten_Landschap en 

20_Basiskaarten_Archeologie.  

 Een negendelige serie archeologische verwachtingskaarten voor opeenvolgende 

perioden: T1 Jager-verzamelaars; T2 Vroege Boeren; T3 Bloei Bronstijd; T4 IJzertijd en 

Romeinse tijd; T5 Vroege Middeleeuwen; T6 Volle Middeleeuwen; T7 Late Middeleeuwen; 

T8 Nieuwe Tijd; T9 Moderne Tijd incl. WOII), die met een uitgebreide en met een 

vereenvoudigde legenda worden aangeboden. De serie met de uitgebreide legenda 

spreekt verwachtingen ten aanzien van terrestrische (land-gebonden) en aquatische 

(water-gebonden) archeologie uit en is het eindproduct met het hoogste detail. De 

kaartseries zijn in bijlagen J en K ontsloten als PDF-Atlas, en zijn kaartbeelden op basis 

van één GIS bestand in Digitale Bijlage 40_Eindproducten. 

 Een ‘Totaalkaart’ die de verwachtingen voor de negen archeologische perioden 

samenvat en aggregeerd tot één kaartbeeld, dat met de landelijke Indicatieve Kaart voor 

Archeologische Waarden (IKAW3, Deeben et al. 2008) vergelijkbaar is. De Totaalkaart is 

in bijlage L ontsloten als PDF-Atlas, en is een kaartbeeld op basis van het GIS bestand in 

Digitale Bijlage 40_Eindproducten. 

Daarnaast zijn de digitale bestanden betreffende de verwachtingsmodellen en de 

geautomatiseerde combinatiemethodiek om van basiskaarten naar eindproducten te komen 

in de digitale bijlage (25_Automatisering, 30_Tussenproducten) meegeleverd en met nadruk 

onderdeel van de producten.  

1.1 Kader 

In de Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur (Ministerie van I&M, 2012), het Nationaal 

Waterplan (Ministeries van V&W, VROM, LNV, 2009) en het Deltaprogramma (Ministeries 

van I&M en EZ, 2010; 2011; 2012; 2013) heeft het Rijk aangegeven waar de komende jaren 

de belangrijkste wateropgaven liggen bij het streven naar een veilig en aantrekkelijk 

Nederland. Vanuit cultureel perspectief krijgen drie gebieden in de komende jaren prioriteit: 

de Noordzee, de kust en de grote rivieren. Voor de grote rivieren geldt dat er aanzienlijke 

ruimtelijke opgaven liggen, zoals het programma Ruimte voor de Rivier (RvdR) en het 

Deltaprogramma Rivieren. Daarnaast heeft het deelprogramma Eigenheid en Veiligheid van 

de Visie Erfgoed en Ruimte (VER), Kiezen voor Karakter, dat door de RCE vorm wordt 

gegeven, onder andere tot doel het erfgoed in ruimtelijke afwegingen in het rivierengebied 

goed te positioneren. Daarvoor is het noodzakelijk om een actueel overzicht te hebben van 

de verwachting tot het aantreffen van archeologische resten in het buitendijkse gebied. 
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Het projectbureau Ruimte voor de Rivier binnen RWS geeft vorm aan de uitvoering van het 

programma Ruimte voor de Rivier in het uiterwaardgebied. Bij de planstudies en in de 

realisatiefase zijn een groot aantal archeologische bureau- en veldonderzoeken uitgevoerd. 

Er is vanuit Rijkswaterstaat enerzijds behoefte om deze kennis duurzaam te borgen en 

anderzijds om bij toekomstige werkzaamheden in en langs de grote rivieren de opgedane 

kennis te benutten om beter te kunnen anticiperen op risico’s op het aantreffen van 

archeologische resten. 

 

Deze studie biedt een actueel overzicht van de te verwachten archeologische resten in de 

uiterwaarden van het Nederlandse riviergebied, in de vorm van een archeologische 

verwachtingskaart, met onderliggende databases, basiskaarten en documentatie in rapport- 

en catalogusvorm. Het project en de producten geven daarmee invulling aan artikel 2.9 van 

het convenant RWS-RCE inzake archeologie (2007) over informatie-uitwisseling en 

kennisontwikkeling. 

 

1.2 Aanleiding: beperkingen van bestaande producten 

Tijdens de uitvoering van Ruimte voor de Rivier waren twee typen archeologische 

verwachtingskaarten beschikbaar: 1) de derde generatie landelijk dekkende 

verwachtingskaarten (IKAW3, Deeben et al. 2008) en 2) per gemeente archeologische 

verwachtings-, risico- en beleidskaarten, die uiteraard steeds slechts een deel van de 

uiterwaarden afdekken. Voorbeelden van gemeenten die een actief beleid op archeologie 

voeren en gedetailleerde archeologische verwachtingskaarten hebben gepubliceerd zijn de 

gemeenten Beuningen (Goossens, 2010) en Deventer (Willemse et al. 2013). 

 

In de jaren ’90 is voor het eerst een landschappelijk gedifferentieerde archeologische 

verwachtingskaart voor de uiterwaarden geproduceerd (Heunks & Odé, 1998), hoewel de 

tijdspecifieke verwachtingen op deze kaart beperkt waren. De IKAW3 moest het voor de 

uiterwaarden doen met weinig landschappelijke differentiatie omdat de fysisch-geografische 

eenheden in de buitendijkse gebieden tot voor kort niet, of met te weinig detail, gekarteerd 

waren. Hierdoor ontbraken voor grote delen van de uiterwaard de benodigde gegevens om 

een gedetailleerd verwachtingsbeeld op te stellen en zijn de uiterwaarden op de IKAW3 

voornamelijk als gebieden met een lage verwachting weergegeven.  

 

De lage verwachting die in algemeenheid aan uiterwaarden is toegekend is ook terug te 

voeren op de overheersende veronderstelling dat pre-middeleeuwse landschappen in het 

uiterwaardgebied sinds de bedijking in het overgrote deel van het uiterwaardoppervlak door 

erosie volledig zijn omgewerkt (waarbij opgemerkt kan worden dat het IKAW3 kaartbeeld 

vooral een verwachtingsbeeld geeft voor pre-middeleeuwse terrestrische archeologie). Een 

derde reden van de lage verwachtingen voor het uiterwaardgebied is te vinden in het 

grotendeels ontbreken van in-situ vondsten en opgravingen in aanvulling op de ex-situ 

archeologische vondsten als bijvangst in bijvoorbeeld zandwinningen, en daaraan 

gerelateerd, aan het ontbreken van een verwachtingenmodel voor archeologie in de 

uiterwaarden. 

  

De archeologie die wordt aangetroffen in het rivierengebied kan bestaan uit terrestrische 

resten zoals huizen en graven, en/of maritieme archeologische resten zoals boten, en/of 

oevergebonden archeologische fenomenen zoals steigers en fuiken – en al deze vormen van 

archeologische resten worden van tijd tot tijd zowel in begraven vorm ‘op land’ als in 

blootgelegde vorm ‘onder water’ aangetroffen. Bodemkaarten zijn in de 
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verwachtingskaartbeelden volgens IKAW3, in gebieden buiten de uiterwaarden, traditioneel 

een sterk geëxploiteerde gegevensbron. Voor maritieme en oevergebonden archeologische 

verwachtingen (in het project samen als ‘aquatische’ archeologische verwachting benoemd), 

bieden de bodemkaarten geen goede aanknopingspunten om landschappelijk differentiërend 

archeologische verwachtingen uit te spreken. Ook verdere in de IKAW3 betrokken fysisch-

geografische kaartproducten (waaronder de zandbaankarteringen van Berendsen & 

Stouthamer, 2001) boden die differentiatie niet. 

  

De IKAW3 spreekt op land een trefkans voor terrestrische archeologie in algemene zin uit en 

specificeert de trefkans verder niet expliciet naar tijdsnedes. Uit de IKAW3 is niet direct af te 

leiden welke tijdsdiepte aan archeologie op welke locatie met middelhoge of hoge trefkans 

wordt verwacht. Voor oudere landschappen (hoog Nederland) en voor afgedekte 

landschappen (laag Nederland, buiten de uiterwaarden en de grotere wateren en de 

kustzone) is de landschapscontext wel duidelijk. Dat maakt vervolgens dat ook de tijdsdiepte 

aan te verwachten archeologie in deze landschappen wel is af te leiden, op impliciete wijze, 

‘voor de vuist weg’, profiterend van algemeenheden betreffende de landschap geschiedenis 

van Nederland. De tijdstippen van opwarming aan einde ijstijd, zeespiegelstijging, ontginning 

en bedijking zijn in deze gebieden op hoofdlijnen genoegzaam bekend en geldend over grote 

aaneengesloten gebieden (bijvoorbeeld: Vos et al. 2011) en die bepalen in afgedekte en 

onafgedekte landschappen in de Nederlandse situatie feitelijk de te verwachten tijdsdiepten 

(zeker als men zich sec op terrestrische archeologie concentreert). 

  

Maar in de uiterwaarden en langs de grotere wateren en in de (voormalige) kustzone, is het 

landschap tot zeer recent morfologisch actief geweest en heeft het zich veranderd gelijktijdig 

met het opnemen van archeologische resten. Hier is het al niet eenvoudig op hoofdlijnen de 

landschapscontext vast te stellen (want die verandert) en dit hindert het afleiden van de 

tijdsdiepte van potentiële archeologisch resten.  Het uitspreken van archeologische 

verwachtingen in gebieden die in de jongste archeologische perioden morfologische actief 

zijn geweest, vereist daarom een meer geavanceerde aanpak, waarin tijdgelaagde 

archeologische verwachtingen worden uitgesproken voor veranderende landschappen.  Een 

landschap gebaseerd verwachtingsbeeld zal dan verschillende uitkomsten kennen voor 

veranderende landschappen tussen tijdsperiodes. Bovendien biedt een tijdspecifiek 

verwachtingenmodel de mogelijkheden om culturele veranderingen (zoals verschillend 

landschapsgebruik van jagers-verzamelaars, boeren en handelaars) mee te nemen bij het 

opstellen van tijd specifieke verwachtingen. 

 

De huidige IKAW3 biedt in de uiterwaarden soms te weinig resolutie of onderscheidend 

vermogen om archeologische verwachtingsbeelden te kunnen leveren voor het systematisch 

gebruik bij planning en begroting van werkzaamheden in het kader van rivier- en 

uiterwaardbeheer. De gemeentelijke verwachtingskaarten zouden een alternatief te kunnen 

bieden, ware het niet dat tussen de afzonderlijke kaarten grote verschillen bestaan in de 

legenda, opzet, detaillering en primair nagestreefde doelen. Zo mist ook bij sommige 

gemeentelijke kaarten de noodzakelijke differentiatie naar ontstaanswijze en ouderdom van 

de verschillende afzettingen in de uiterwaarden. Als gevolg kunnen, bij gemeente-

overstijgende projecten of ingrepen, de afzonderlijke kaarten niet eenvoudig geaggregeerd 

worden tot gecombineerde kaartbeelden. Het is daarom niet eenvoudig om de mogelijke 

aanwezigheid van archeologie in aangrenzende gemeenten voorafgaand aan een project op 

dezelfde criteria te evalueren. 

  

Zowel in projectuitvoering als voor de kwaliteit van het archeologisch onderzoek is er in de 

uiterwaardgebieden winst te behalen bij verbeterde inschattingen van de aan te treffen 
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archeologie in de bureaufasen van projectplanning en -uitvoering. Om die winst te behalen is 

het nodig dat tijdgelaagde archeologische verwachtingen worden uitgesproken voor het 

veranderde landschap van de uiterwaarden in de laatste duizenden jaren. Deze uitdaging is 

in het project ‘UIKAV 2014 Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’ 

aangegaan. 

  

Los van methodische verbetering en innovatie, is actualisatie en waar mogelijk uniformering 

van de archeologische verwachtingskaarten voor de uiterwaarden vanuit uitvoerings- en 

beleidsperspectief wenselijk. Het onderhavige product voorziet ook in die behoefte. 

1.3 De praktijk: gegevensgroei en veranderde inzichten 

In het kader van het Verdrag van Malta en na implementatie van de Wet op de 

archeologische monumentenzorg (Wamz) in 2007 zijn in de laatste jaren veel nieuwe 

archeologische gegevens voor de uiterwaarden beschikbaar gekomen. Detailonderzoeken 

tonen vaak grote diversiteit in de opbouw van de uiterwaarden en in archeologische resten 

van verschillende ouderdommen binnen die uiterwaard (e.g. Meijer et al. 2012, m.n. 153-157, 

cf. Brijker & van Zijverden 2009, 16-18; Smit 2010, 22-26). Dit compliceert het handhaven van 

een uniform archeologisch verwachtingsbeeld binnen de uiterwaarden, maar de vastgestelde 

differentiatie en opgedane nieuwe inzichten bieden ook kansen om de verwachtingskaarten 

voor de uiterwaarden systematisch te verbeteren. 

  

Door fysisch-geografische karteringen van de uiterwaarden is in de afgelopen 15 jaar veel 

nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Het Actueel Hoogtemodel Nederland (www.ahn.nl) 

heeft het karteren van de zich aan maaiveld tonende landschapsvormen eenvoudiger 

gemaakt. Verder zijn er een aantal gebiedsdekkende studies gereed gekomen waarin 

zandbaankarteringen zijn opgenomen en waarin een synthese van de 

rivierverleggingsgeschiedenis en stroomgordelouderdom wordt gegeven (Berendsen et al. 

2001; Berendsen & Stouthamer, 2001; Ten Brinke, 2005; Gouw & Erkens, 2007; Cohen et al. 

2009; 2012; Kleinhans et al. 2013). Daarnaast zijn er de nodige studies over individuele 

riviertakken en uiterwaarden en hun ontstaans- en beheergeschiedenis verschenen (e.g. 

Straatsma, 2007; Frings et al. 2009; Cohen et al. 2009; Kleinhans et al. 2011; Toonen et al. 

2012). De nieuwe data en inzichten bieden aangrijpingspunten om individuele 

morfogenetische onderdelen van uiterwaarden in de tijd te plaatsen en aldus de daarop 

gebaseerde verwachtingsbeelden te verbeteren. 

  

Tenslotte is er een groeiend bewustzijn over de mogelijkheden en beperkingen bij het 

gebruikmaken van archeologische verwachtingskaarten voor het inschatten en inperken van 

risico’s. Enerzijds is er in academische kringen een toenemend besef dat de huidige, 

gedeeltelijk inductief opgestelde, landelijke verwachtingskaart IKAW3 onvoldoende 

handvatten biedt voor een inschatting van de validiteit en de representativiteit. Anderzijds is 

er in het hele archeologische werkveld meer bewustwording van het feit dat gestratificeerde 

Holocene landschappen op uitvoeringsniveau geen recht worden gedaan met een 

verwachtingskaart die geen rekenschap geeft van de verschillende landschapsvormen op 

verschillende tijdsmomenten. Ook kan er een spanningsveld ontstaan tussen als 

beleidsinstrument vervaardigde producten op gemeentelijke en landsdekkende schaal. Deze 

vaststellingen zijn redenen om de archeologische probleem- en vraagstellingen bij het 

opstellen van de verwachtingskaarten voor uiterwaarden te evalueren en herformuleren (zie 

Hoofdstuk 2). 
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1.4 Doelstellingen 

De doelstelling van dit onderzoek was het vervaardigen van een gedetailleerde, tijdspecifieke, 

archeologische verwachtingskaart voor de uiterwaarden (Figuur 1.1). Uitgangspunten waren 

dat: 

 Een methodiek wordt ontwikkeld die landschapsgenetische en archeologische 

bronproducten combineert. Het verwachtingenbeeld moet daarbij gebaseerd worden op 

zowel terrestrische als oever- en aquatische (‘water’) archeologie.  

 Er ook verwachtingskaarten voor verschillende tijdsnedes kunnen worden gemaakt. 

 Er gebruik wordt gemaakt van reeds beschikbare gegevens, er is in het kader van dit 

onderzoek geen nieuw (geo-)archeologisch veldonderzoek gedaan. Wel zijn er 

basiskaarten gemaakt die de diversiteit aan bestaande gegevens samenvatten. 

 De nieuwe archeologische kennis en gegevens zoals opgedaan en verzameld binnen 

het programma Ruimte voor de Rivier wordt geborgd.  

 De archeologische verwachtingskaart reproduceerbaar is. Daarom is veel aandacht 

geschonken aan het beschrijven van de onderliggende keuzes die gemaakt zijn bij het 

opstellen van verwachtingsmodellen per perioden en het vervaardigen van de kaartserie.  

 De kaart een onderdeel vormt van een onderhoudbaar systeem, zodat de kaart met 

geringe inspanningen vernieuwd kan worden in toekomstige cycli van toetsing en 

aanpassing. Het systeem moet eenvoudig met nieuwe gegevens om kunnen gaan. 

Daarom is gebruik gemaakt van tabellen en ‘scripts’ binnen een Geografisch Informatie 

Systeem (GIS) om de brongegevens automatisch te kunnen combineren tot een 

verwachtingskaart. 

 De te ontwikkelen methodiek en bronproducten op maat wordt ontworpen voor de 

productie van een verwachtingskaart voor de uiterwaarden, wat onverlet laat dat 

elementen en systematiek generiek bruikbaar zijn. 

1.5 Projectopzet en –fasering 

De uitvoering van dit project was gesplitst in twee deelprojecten: 1) een fysisch-geografisch 

deelproject – gericht op kartering en datering van de landschapseenheden in de 

uiterwaarden, en 2) een archeologisch deelproject – gericht op waardering en datering van de 

archeologische dataset (‘vindplaatsen in uiterwaarden’). Vervolgens is een tijdserie van 

archeologische verwachtingskaarten gemaakt, waarin de fysisch-geografische en 

archeologische deelproducten zijn geïntegreerd. De deelprojecten zijn min of meer gelijktijdig 

uitgevoerd en de samenhang en uitwisselbaarheid van de deelproducten van de twee teams 

is steeds gecontroleerd. Het fysisch-geografisch deel is uitgevoerd door een team bestaande 

uit specialisten van Deltares in samenwerking met de Universiteit Utrecht (Dr. K.M. Cohen, 

Dr. G. Erkens & L.J. Taal BSc) en het archeologisch deel is uitgevoerd door een team van de 

Rijksuniversiteit Groningen (Dr. S. Arnoldussen & Y.T. van Popta MA). De projectleiding en -

coördinatie lag bij Deltares (Dr. G. Erkens). 

  

Het project is uitgevoerd tussen februari 2013 en mei 2014. Als onderdeel van het project zijn 

er twee contactdagen georganiseerd: één in juli 2013 waarbij de voorgestelde aanpak van de 

verwachtingsmodellen gedeeld is met een kleine groep experts, en één in oktober 2013 

waarbij de eerste uitkomsten zijn gepresenteerd aan het werkveld. Beide contactdagen 

leverden waardevolle terugkoppeling op die is verwerkt in dit project. In de loop van de 

uitvoering van het project is het werkveld verder geïnformeerd over het project middels een 

brochure en een brief uitgegeven door de opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed. In maart en april 2014 zijn het UIKAV rapport en de kaarten 

gereviewd door Deltares (Dr. A.J.F. van der Spek) en de Universiteit Utrecht (Dr. E. 
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Stouthamer) en door specialisten van RWS (Drs. E. Heunks en Dr. E.F. Gehasse) en de RCE 

(M. Verschuur MPhil, Drs. E. Vreenegoor, Dr. H.J.T. Weerts, Dr. B.I. Smit, Drs. A.D.C. Otte-

Klomp, Dr. R. Feiken, Drs. J.H.C. Deeben). 

 

In het fysisch-geografisch deel zijn de volgende (digitale) basisproducten opgeleverd: 1) een 

kaartlaag landschapseenheden, 2) een kaartlaag verstoringen, en 3) een catalogus per 

uiterwaard-deelgebied met daarin notities en bronverwijzingen van de makers die betrekking 

hebben op het gebruikte onderzoek en eventuele kennisleemtes (Bijlagen G tot I; Digitale 

Bijlage 10_Basiskaarten_Landschap). Voor deze laatste catalogus zijn alle uiterwaarden 

opgedeeld deeltrajecten (Bijlage M; Digitale Bijlage 20_Basiskaarten_Archeologie). Het 

archeologisch deelproject leverde een database en kaartlaag met archeologische 

vindplaatsen op, afkomstig uit Archis en gecontroleerd en aangevuld met informatie uit lokale 

studies (waaronder die uit RvdR) en de beleidskaarten per gemeente (Bijlage N). Tevens is 

er een tijdspecifiek archeologisch verwachtingenmodel voor de diverse landschapseenheden 

gemaakt (§5.3). Met behulp van dit verwachtingenmodel zijn uit de basiskaarten, de definities 

van de tijdsneden, en de verwachtingsmodellen combinatieberekingen uitgevoerd (H4; 

Digitale Bijlage 25_Automatisering). Dit heeft een tijdserie van negen archeologische 

verwachtingskaarten opgeleverd, waarin omwerkende rivieractiviteit en verstorende 

activiteiten zoals vergravingen zijn verdisconteerd (Bijlagen J en K; Digitale Bijlage 

40_Eindproducten), die in een Totaalkaart in de stijl van de IKAW3 zijn samengevat (§5.4; 

Bijlage L).  

 

1.6 Gebiedsafbakening en keuze pilotgebieden 

De studie is uitgevoerd voor de volgende riviertrajecten (Figuur 1.1):  

 Traject Lobith tot Gorinchem voor de Bovenrijn-Waal-Merwede  

 Traject Pannerdense Kop tot Schoonhoven voor de Nederrijn-Lek  

 Traject IJsselkop tot IJsseldelta voor de Gelderse IJssel  

 Traject Mook tot Woudrichem voor de Maas-Afgedamde Maas (en ook de Bergsche 

Maas)  

 

Het studiegebied omvat dus alle uiterwaarden van wat traditioneel het Rivierengebied 

beschouwd wordt en komt qua dekking overeen met die van de ‘Zand in Banen‘-karteringen 

van de Provincie Gelderland en de Universiteit Utrecht (v.2: Berendsen et al. 2001; v.3: 

Cohen et al. 2009). Het gebied langs de Maas bovenstrooms is niet meegenomen omdat hier 

door insnijding de Maas een terrassenlandschap heeft gevormd en uiterwaarden daarmee 

ontbreken. Verder benedenstrooms worden de rivieren beïnvloed door getijdewerking en is 

het pakket deltaïsche afzettingen dikker dan de diepte van de riviergeul. Daarmee is de 

opbouw van het landschap er wezenlijk anders dan bovenstrooms, en bovendien zijn de 

uiterwaarden tussen rivier en dijk er zeer smal. Het benedenrivierengebied is daarom 

vooralsnog niet gekarteerd.  
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Figuur 1.1 Studiegebied van de archeologische verwachtingskaart voor de uiterwaarden (UIKAV). De grijs-

gearceerde vlakken geven de locatie van de pilotgebieden nabij Deventer en Nijmegen weer. In de kleuren is de 

indeling van de uiterwaarden weergegeven zoals die gebruikt is in de catalogus en in de kaarten in de bijlagen. 
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In eerste instantie zijn in het project zijn twee pilotgebieden gebruikt als testgebied voor de te 

ontwikkelen methode (Figuur 1.1), aan weerszijden langs de IJssel nabij Deventer 

respectievelijk langs de Waal nabij Nijmegen. De selectie van de pilotgebieden is op zowel 

archeologische als fysisch-geografische criteria gebaseerd. De archeologische criteria waren 

dat er in ieder geval Ruimte voor de Rivier archeologieprojecten aanwezig waren en dat de 

gegevens van overige archeologie zoals opgeslagen in Archis (waarnemingen, AMK-

terreinen) van redelijke kwantiteit en kwaliteit waren. Vanuit fysisch-geografisch oogpunt was 

het belangrijk dat er recente detailkarteringen beschikbaar waren en dat zowel een traject 

langs een tak uit het centrale riviergebied met flankerend Holoceen landschap, als een traject 

langs de IJssel met flankerend Pleistoceen landschap werd gekozen. Verder is er bij de 

selectie van de pilotgebieden gelet op de beschikbaarheid van recente gemeentelijke kaarten 

en of er mogelijkheden waren tot het meenemen van zowel hoge als lage dataresolutie 

gebieden. Deze criteria in acht nemend zijn uiteindelijk Deventer (uiterwaarden van de 

gemeenten Deventer, Lochem en Voorst) en Nijmegen (uiterwaarden van de gemeenten 

Nijmegen, Beuningen en Overbetuwe) als pilotgebieden geselecteerd. 

 

Naast een functie als ‘slijpsteen’ voor de methodiek, diende het breed verzamelen en 

overnemen van veel verschillende soorten gegevens en bronkaarten binnen de pilotgebieden 

ook als een haalbaarheidsstudie voor de aanpak van de fysisch geografische kartering en 

archeologische inventarisaties van de rest van het studiegebied. Bronnen die in de 

pilotgebieden wel nuttig bleken, maar binnen het tijdsbestek van het project niet 

gebiedsdekkend gebruikt konden worden staan beschreven in de Conclusies en 

Aanbevelingen (Hoofdstuk 8). Het rapport gaat niet specifiek op de pilotgebieden in, maar 

gebruikt ze wel ter demonstatie en illustratie. 

 

1.7 Gebruik 

De archeologische verwachtingskaarten, bijkaarten, databases en documentatie uit het 

UIKAV project zijn bedoeld voor een diverse groep gebruikers: RWS, RCE, gemeenten, 

provincies, archeologische adviesbureaus en academische werkvelden. De mogelijkheden 

staan hieronder per werkveld kort benoemd en zijn in Hoofdstuk 7 verder uitgewerkt. 

 

Voor omgevingsmanagers, projectleiders, technisch managers en archeologische adviseurs 

van Rijkswaterstaat is er met de ‘Totaalkaart’ een samenvattend kaartbeeld voor de trefkans 

op archeologie in de uiterwaarden (§5.4; §7.1). Dit eindproduct biedt een geaggregeerd 

kaartbeeld over alle beschouwde archeologische perioden en landschappelijke 

veranderingen door rivierdynamiek en menselijk ingrijpen. Dit laat onverlet dat bij projecten 

ook rekening gehouden moet worden met de eisen die de betreffende bevoegde gezagen 

aan archeologisch onderzoek stellen, waarin niet de UIKAV verwachtingskaarten, maar 

gemeentelijke verwachtingskaarten een hoofdrol hebben. 

 

Door gemeenten en provincies kan van het product gebruik gemaakt worden, in aanvulling op 

de eigen beleids- en verwachtingskaarten. Het verwachtingskaartbeeld kan met de eigen 

kaarten vergeleken worden. Doordat afwijkingen in de uiterwaardkartering naar de 

brondatabases en basiskaarten terug te traceren zijn, kunnen verschillen onderzocht en 

geadresseerd worden. De opsplitsing van de verwachtingsbeelden naar tijdsnedes en 

landschapselementen kan specifiek beschermingsbeleid ondersteunen. 

 

De (landschaps-)archeologische professional kan de onderliggende gedetailleerde 

verwachtingskaarten gebruiken als ingang voor prospectief onderzoek, bijvoorbeeld om de 

landschapsouderdom en archeologische tijdsdiepte in te schatten. Daartoe staat ook de in de 
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catalogi en het rapport besloten detaildocumentatie ten dienst. Daarnaast kunnen met de 

verwachtingswaarden bekende archeologische inventarissen van een uiterwaard te 

analyseren. Het uitvoeren van archeologisch onderzoek in de uiterwaarden toetst de facto het 

voorgestelde verwachtingsbeeld; een wezenlijk onderdeel van de cyclus van archeologisch 

onderzoek zoals de Nederlandse archeologie dat sinds de invoering van de Malta wetgeving 

voorstaat.  

 

Academische archeologische onderzoekers kunnen gebruik maken van de methodiek van het 

vervaardigen van archeologische verwachtingskaarten door de geautomatiseerde procedures 

aan te passen voor nader gespecificeerde tijdsneden en vervolgens zelf met een alternatief 

verwachtingenmodel eigen kaartbeelden te genereren. De serie verwachtingskaarten leent 

zich uiteraard ook goed voor het initiëren van vraagstellingsgericht onderzoek dat zich op een 

specifieke tijdsnede toespitst. Voor het aanpassen van de basisinformatie is enige 

professionele kennis en ervaring nodig van GIS en van MS-Access en het gebruik van scripts 

daarbij. De basiskaarten uit het fysisch geografische deel zijn als geologische en 

geomorfologische kaarten ook landschapskundig, geohydrologisch en geotechnisch 

bruikbaar. 

 

1.8 Leeswijzer 

Dit rapport volgt een indeling die nauw samenhangt met de productafbakening zoals die 

binnen het project gehanteerd is. Er worden drie onderdelen in het rapport beschreven: i) 

basiskaarten en gegevens-overzichten, ii) methodiek en tussenproducten, en iii) 

verwachtingskaarten. 

  

i. Allereerst zijn er de basiskaarten en gegevens-overzichten waarvan verwerkte bronnen 

en keuzes over de legendaopzet en rubriceringen worden toegelicht. Dit gebeurt op 

hoofdlijnen in Hoofdstukken 3 en 4. In detail zijn de bronnen, basiskaarten en 

gegevensoverzichten in de digitale producten gedocumenteerd (PDF-Atlas bijlagen G, H 

en I; Digitale Bijlagen 10_Basiskaarten_Landschap en 20_Basiskaarten_Archeologie).  

ii. Daarnaast is er de ontworpen methodiek om archeologische en fysisch geografische 

informatie samen te kunnen brengen, zodat op transparante wijze archeologische 

verwachtingskaarten geproduceerd kunnen worden. De overwegingen bij het opzetten 

van het systeem zijn onderbouwd in Hoofdstuk 2. De praktische uitwerking van de 

methodiek is op hoofdlijnen gedocumenteerd in Hoofdstuk 4, onder andere in 

stroomschema’s (§4.1)en procesbeschrijvingen voor de belangrijkste stappen (§4.4). De 

methodiek levert ook een aantal tussenproducten in de vorm van kaartseries van 

landschapsbeelden voor de tijdsnedes van het project. Deze zijn vooral bruikbaar voor 

specialisten en worden in dit rapport slechts beknopt gedocumenteerd (Digitale Bijlagen 

25_Automatisering en 30_Tussenproducten). 

iii. Het eindproduct van het project UIKAV 2014 is de tijdserie archeologische 

verwachtingskaarten. Er zijn voor negen tijdsneden kaarten geproduceerd, waarin 

onderscheid gemaakt wordt tussen trefkans op terrestrische en aquatische 

archeologie(maritieme archeologie, oeverarcheologie). Ook de ‘Totaalkaart’ die de serie 

kaartbeelden in één kaart aggregeert en met de IKAW3 vergelijkbaar maakt is deel van 

het eindproduct (Digitale Bijlage 40_Eindproducten; PDF-Atlas bijlagen J, K en L).  
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Het kaartbeeld van de basiskaarten, de toegepaste archeologische verwachtingenmodellen, 

en alle verwachtingskaarten als eindproducten worden besproken in Hoofdstuk 5. De 

evaluatie van het nieuwe product, ten opzichte van voorganger-producten is uitgewerkt in 

Hoofdstuk 6. Een 'hands-on' gebruikshandleiding voor de verwachtingskaarten en hoe deze 

beelden terug te herleiden zijn naar de basiskaarten en data-overzichten, wordt gegeven in 

Hoofdstuk 7. De samenvatting, de conclusies en de aanbevelingen van Hoofdstuk 8 

bestrijken het gehele project.  

 

1.9 Refereren aan rapport en dataset 

De uitgebreide Digitale Bijlage bij het rapport (ca. 450 MB aan ArcGIS en MS-Access 

bestanden) en de set PDF-Atlassen (886 pp.) bij dit rapport zijn gedeponeerd in het systeem 

van DANS Data Archiving en Networked Services (http://easy.dans.knaw.nl). 

  

De set PDF atlassen is voorzien van een bijsluiter. Ze zijn bedoeld als niet-GIS preview van 

de diverse kaartproducten, en bieden een snelle indruk van het archeologische 

verwachtingsbeeld en de onderliggende gegevensbasis. Daadwerkelijke raadpleging van de 

archeologische verwachtingskaarten, bijvoorbeeld de ‘scores’ op terrestrische en aquatisch 

archeologie voor een specifiek vlakje in een tijdsnede (§5.3), dient via web-portalen of in GIS 

plaats te vinden.  

 

Binnen RWS is interne ontsluiting van de Totaalkaart voorzien via een intranet kaarten-

portaal. Vanuit dit portaal wordt vervolgens doorverwezen naar de ontsluiting via RCE en 

DANS. Vanuit RCE is externe ontsluiting van de serie verwachtingskaarten met de 

uitgebreide legenda voorzien, via het portaal http://www.archeologieinnederland.nl. Vanuit dit 

portaal wordt doorverwezen naar de volledige ontsluiting van het product voor professionals 

als dataset via DANS. 

 

Bij DANS is de volledige dataset in mei 2014 gedeponeerd onder nummer 57727. Na 

registratie bij DANS en instemming met de standaard gebruiksvoorwaarden van via DANS 

gedeelde gegevens, zijn de UIKAV digitale producten voor download beschikbaar. Ook dit 

rapport is er ter download. De URL is https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-

dataset:57727. 
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2 Archeologische verwachtingen: achtergrond en gekozen 
methode 

2.1 Eerdere verwachtingskaarten voor het uiterwaardgebied 

Indicatieve kaarten zijn binnen de archeologie vanaf de late jaren ‘80 en ‘90 ingevoerd 

geraakt. Het was toen mogelijk geworden om met computers de noodzakelijke bewerkingen 

op databases en in Geografische Informatie Systemen (GIS) uit te voeren en bovendien ging 

de archeologische monumentenzorg zich niet langer alleen op objecten toeleggen, maar ook 

op modellering van gemeenschappen in het verleden (van Leusen et al. 2005, 22). De 

indicatieve kaarten geven een indruk van de kans dat binnen een bepaald gebied 

archeologische resten worden aangetroffen. Hoewel enkele van zulke kaarten bekend staan 

als ‘Archeologische Waardenkaarten’, is het objectief vaststellen van de ‘waarde’ van aan te 

treffen archeologie onmogelijk en moet dus van een ‘kansen’- of ‘verwachtingen’-kaart 

worden gesproken. De archeologisch best bekende en enige landsdekkende kaart is de 

IKAW (Indicatieve Kaart Archeologische Waarden), die inmiddels drie versies kent (IKAW1 

Deeben & Wiemer, 1999, IKAW2 Deeben et al. 2002, IKAW3 Deeben et al. 2008). 

 

Vanaf versie 2 geeft de IKAW voor gebieden van groot open water (het IJsselmeer en de 

Zeeuwse estuaria) ook maritieme verwachtingswaarden (scheepvaartgebonden archeologie). 

Daarvoor werd een eigen kleurcodering toegevoegd (Deeben et al. 2002, 30-41). Aan 

kleinere wateroppervlakken, waar onder de grote rivieren, werd geen verwachting toegekend. 

De opzet van de IKAW maakt dat ofwel een terrestrische ofwel een maritieme verwachting 

wordt uitgesproken – ondanks dat voor veel gebieden eigenlijk dubbele verwachtingen 

zouden mogen gelden (Deeben et al. 2002, 41). 

 

Het opstellen van een indicatieve verwachting voor laag Nederland (de Holocene kustvlakte 

en het rivierengebied) bleek minder eenvoudig dan voor hoog Nederland (de Pleistocene 

gebieden). Het landschap in laag Nederland is ten gevolge van Holocene 

zeespiegelgeschiedenis en deltaïsche sedimentatie een veel dieper gestratificeerd landschap 

dan dat in hoog Nederland. Waar in IKAW1 kaartbeelden voor hoog Nederland simpelweg 

informatie over grondwaterdiepte en bodemtype uit bodemkarteringen (tot 1 à 2 meter diepte) 

werden gecombineerd (Deeben et al. 2002: 12), moest voor laag Nederland de opbouw van 

het hele Holocene pakket tot aan het begraven pre-deltäische oppervlak worden beschouwd ( 

2 tot 9 meter dik in het Rivierengebied, tot 20 meter dik in West Nederland). Bij de IKAW1 

waren in het Rivierengebied de geologische (1:50.000) kaarten daarvoor het uitgangspunt, bij 

de IKAW2 zijn in het rivierengebied de beddinggordel-karteringen van Berendsen & 

Stouthamer (2001) en enkele andere detailkaarten gebruikt (Deeben et al. 2002: 19; o.a. voor 

het IJsseldal). Daarin gekarteerde beddinggordels werden in het IKAW beeld voorzien van 

buffers (50, 100 of 150 m; Deeben et al. 2002, 25). Bij de IKAW3 werden ook kleine entiteiten 

zoals crevasses opgenomen. De geomorfologische terminologie zoals gebruikt in dit rapport 

(beddinggordels, oeverwallen), volgt die in van ‘Zand in Banen’ (Cohen et al. 2009; H5, H7, 

H8). 

 

Opmerkelijk is dat het buitendijkse rivierengebied – de uiterwaarden – in alle versies van de 

IKAW als een uniforme zone van lage tot zeer lage verwachting is opgenomen (Figuur 2.1). 

Terugkijkend is dit deels het gevolg van de lage stand van kennis over de bodemopbouw van 

deze gebieden, maar ook van het overheersende beeld dat de uiterwaarden landschappen 

zijn die tot in de Middeleeuwen nog sterk dynamisch zijn en daarna op grote schaal als 

gevolg van de baksteenindustrie en zand- en grindwinning verstoord zijn geraakt. De 
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perceptie van deze landschapszone was een van een jong archeologisch landschap met veel 

verstoring en een lage ontwikkeldruk. Mogelijkheden, nut en noodzaak tot 

verwachtingskartering leken dus lange tijd te ontbreken. 

  

 
Figuur 2.1 Lage verwachtingswaarden in de uiterwaarden (rode lijn) in de kaartbeelden van de IKAW1 (links) en 

IKAW3 (rechts), voor het gebied tussen Wageningen, Weurt en Deest, in relatie tot het huidige onderzoeksgebied 

(rode lijn). 

 

Een eerste uitzondering op de (te) uniforme benadering van archeologie in uiterwaarden 

vormt de studie van Heunks & Odé (1998), die – in opdracht van Rijkswaterstaat en in de 

aanloop van het programma Ruimte voor de Rivier – voor de uiterwaarden van de Rijntakken 

een archeologische verwachtingskaart opstelden. Deze kaart beschouwde de uiterwaard niet 

langer als één grotere geogenetische eenheid (zoals de IKAW deed; Figuur 2.2), maar 

hanteerde een verwachtingenmodel waarbij “…de verschillen in geomorfogenetische en 

(paleo)landschappelijke eenheden in combinatie met de situering van bekende 

archeologische vindplaatsen en de kennis over locatiekeuzefactoren (ten aanzien van 

nederzettingen) in het verleden [worden gecombineerd]”. De situatie in de uiterwaarden is 

hierbij vergeleken met aangrenzende, geomorfogenetisch vergelijkbare gebieden die reeds 

uitvoerig archeologisch zijn onderzocht (Heunks & Odé 1998, 16-17). Zo werd niet alleen een 

verwachting uitgesproken voor de verschillende geomorfogenetische eenheden, maar werd 

tevens rekening gehouden met de ouderdom van die eenheden (Heunks & Odé 1998, 17, 32-

43). 

 

In de afgelopen vijftien jaar zijn grootschalige geomorfologische en geologische karteringen 

aanzienlijk verbeterd. Dit valt op terug te voeren op het beschikbaar komen van het actueel 

hoogtebestand Nederland (AHN1) en op vorderingen in informatisering en inter-institutioneel 

delen van grote databases met basisgegevens (Cohen & Stouthamer, 2012). Voor het 

rivierengebied zijn dit met name de karteringen van de beddinggordels van de Rijn-Maas 

delta door de Universiteit Utrecht (Berendsen & Stouthamer, 2001; Cohen et al. 2012), van 

de zanddiepte binnen die gordels in het Gelderse rivierengebied (Berendsen et al. 2001; 

Hesselink, 2002) en het dal van de Gelderse IJssel (Cohen et al. 2009). Ook het gereed 

komen van een landelijk dekkende geomorfologische kaart is een voorbeeld (Koomen & 

Maas, 2004). Bovendien is er, door de groei van gegevens uit lokaal archeologisch (o.a. na 

de invoering van de ‘Malta’ wet- en regelgeving) en fysisch-geografisch veldwerk en het 

digitaal beschikbaar komen van archieven met historische kaarten, steeds meer bekend 
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geworden over de opbouw van de uiterwaarden. Er blijven hindernissen te overwinnen, 

bijvoorbeeld ten aanzien van de versnippering van gegevens over vele partijen en 

opslagformaten. Toch moet het, met de stand van kennis, zeker mogelijk worden geacht voor 

de uiterwaarden goede geomorfogenetische kaartbeelden en archeologische dataoverzichten 

te produceren en om aldus een betere basis voor archeologische verwachtingsmodellering te 

bieden. Het huidige product streeft een kruisbestuiving na tussen de toegenomen 

geomorfogenetische kennis en in omvang toegenomen archeologische databestanden en wil 

– sterker dan in de aanpak van Heunks & Odé (1998) en IKAW3 – rekenschap geven van de 

tijdsdiepte en fluviatiele dynamiek van Holocene landschappen.  

 

 

 
Figuur 2.2 Voorbeeld van de toenemende geomorfogenetische resolutie tussen Heunks & Odé 1998 (links), de 

IKAW3 (2007, Deeben et al. 2008) en gemeentelijke verwachtingskaarten (Deventer: Willemse et al. 2013) in relatie 

tot het huidige onderzoeksgebied (rode lijn). 

 

2.2 Status van archeologische verwachtingsmodellering 

De complexiteit van het opstellen van een archeologische verwachtingskaart moet niet 

onderschat worden. Er is sinds de jaren ‘90 van de 20
e
 eeuw al veel aandacht geweest voor 

de fundamentele problemen die er zijn bij het opstellen van zulke kaarten (Verhagen 2006, 

191). Recente analyses van Verhagen et al. (2008; 2010) wijzen op een samen grijpen van 

een aantal problemen: 

 

 Er is een fundamenteel probleem van representativiteit: Het is onduidelijk welk deel aan 

totaal aanwezige ‘archeologie’ reeds gevonden is; het is dus onduidelijk of 

verwachtingen gebaseerd op vondstdichtheden regionaal representatief zijn. 

 Er is in de gangbare modelleringen sprake van over representatie van nederzettingen 

en van onder representatie van andere complextypen (grafvelden, deposities, etc.). 

 De hoeveelheid gegevens is veelal te weinig voor inductieve benaderingen. 

 De gewenste kwaliteit van de modellen/kaarten is vaak onduidelijk, waarbij verwarring 

tussen precisie en nauwkeurigheid een rol speelt. Het onderscheid tussen precisie en 

nauwkeurigheid is als volgt te duiden (Verhagen et al. 2008, 28-29): een model dat 

gebruik maakt van grote polygonen, die alle data-punten omvatten, heeft een grote (100 

%) nauwkeurigheid, maar biedt weinig precisie (met andere woorden: het heeft een 

beperkt landschappelijk differentiërend vermogen). Een model met polygonen dat groter 
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in aantal en geringer in oppervlak is (en dus individueel kleinere sub selecties van data-

punten omvatten) is wel preciezer en landschappelijk specifieker, maar minder 

nauwkeurig (gegevens zullen vaker buiten het modelpolygoon vallen). 

 Oudtijdse sociaal-politieke keuzefactoren worden onderschat of onderbenut. 

 Toetsing van de validiteit van modellen ontbreekt veelal. 

 Noodzaak tot helder onderscheid van de producten ‘culturele modellering’ en ‘kaart voor 

erfgoedzorg’. 

 

Verhagen et al. (2008, 29-31; 2009, 22) komen daarom met aanbevelingen waarmee nieuwe 

archeologische indicatieve kaarten verbeterd zouden kunnen worden. Tabel 2.1 geeft de 

mate waarin deze aanbevelingen in de uitvoering van het huidige project zijn opgevolgd 

(§2.3) is weer: 

 

Tabel 2.1 Verbeteringsmogelijkheden indicatieve verwachtingskaarten 

Aanbevelingen Verhagen et al. 2008; 2009 
Overgenomen in 

project 

Gebruik waarnemingen met een voldoende bekende nauwkeurigheid ja 

Ken perioden en complextypen toe aan de gebruikte waarnemingen ja 

Ken zekerheden toe aan de archeologisch interpretaties en brontypen ja 

Maak gebruik van LIDAR, geologisch- en historisch-kaartmateriaal ja 

Erken landschappelijke dynamiek en maak tijdspecifieke verwachtingen ja 

Incorporeer archeologisch-theoretische inzichten over 
landschapsgebruik 

ja 

Specificeer nauwkeurigheid en onderneem toetsing gedeeltelijk 

Maak de grootte en gehanteerde karteringswijze van het gebied 
inzichtelijk 

nee 

Pas geavanceerde validatiestatistiek toe (cf. Verhagen  2006). nee 

 

De blijvende groei aan gegevens en de mate van detail in het geomorfogenetische kaartbeeld 

vragen verder dat ook in de wijze van productie van verwachtingskaarten veranderingen 

worden doorgevoerd. Eerdere kaarten zijn in essentie experimenteel handmatig 

geconstrueerd, met de nodige stappen van selectie en combinatie op basis van expert-

knowledge. Veel van deze stappen zijn niet expliciet gedocumenteerd en daarmee moeizaam 

tot brongegevens en ad-hoc expert-beslissingen te herleiden.  

 

Landelijke landschaps- en verwachtingskaarten zijn niet eenvoudig te actualiseren, terwijl 

lokaal verbeterd inzicht daar wel aanleiding toe kan geven (bijvoorbeeld uit gemeentelijke 

verwachtingskaarten). Onderdeel van het huidige product is een productieproces dat stappen 

formeler documenteert en dat grotendeels geautomatiseerd is. De documentatie scheidt 

duidelijker (1) wat uit het toegepaste archeologische verwachtingenmodel voortkomt (keuzes 

van de makers zijn gedwongen expliciet) en (2) wat uit landschapsgenetische en 

archeologische waarnemingen voortkomt (input kaartlagen en databases, brondocumentatie). 

De automatisering en documentatie van de processen streeft verder na toekomstig 

actualiseren van het product mogelijk te maken: de methodiek wil haar producten 

onderhoudbaar laten zijn (input en output) en wil het productieproces van 

verwachtingskaarten modulair aanpasbaar laten zijn. 

 

Hiertoe moest een product ontwikkeld worden dat aan landschapseenheden niet slechts een 

ontstaanswijze, maar ook ouderdommen van ontstaan toekent (Figuur 2.3): wanneer werd 
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een rivierloop actief, wanneer stopte ter plaatse de omwerking en wanneer was de rivierloop 

zo ver aangezand dat ze onderdeel van de overstromingsvlakte werd. Door ook de 

landschappelijk bekende ouderdommen in de geomorfogenetische basislaag te 

administreren, kunnen landschapsonderdelen door de tijd dynamisch van een archeologische 

verwachting worden voorzien (zie §2.3) en kunnen archeologische verwachtingskaarten voor 

iedere willekeurige periode worden opgesteld (in het project voor negen tijdsneden die samen 

de periode van 9.500 v. Chr. tot heden bestrijken). 

  

Uiteraard kunnen zowel de archeologische- als de geomorfogenetische uitgangsgegevens in 

de toekomst verfijnd, verbeterd en aangevuld worden. Het ontworpen productieproces heeft 

eigenschappen die dergelijk onderhoud van zowel de archeologische als de geologische 

informatie toestaan. Door instellingen in stappen van het productieproces te wijzigen, zouden 

automatisch en eenvoudig ook voor andere willekeurige tijdsnedes (zie §2.4) specifieke 

archeologische verwachtingsbeelden gegeneerd kunnen worden – met dezelfde 

uitgangsgegevens en op basis van hetzelfde archeologische databestand. De modules in het 

proces kunnen worden uitgebreid, om ook andere verwachtingslandschappen dan die van 

uiterwaarden zinnig door te kunnen rekenen.  

 

 
Figuur 2.3 Schematische weergave van de landschappelijke dynamiek in een fictief gedeelte van het Nederlandse 

rivierengebied. Voor elk van de afgebeelde tijdstippen (T=1 tot T= 6) is een specifieke archeologische verwachting 

uit te spreken. 

 

 

De meerwaarde ten opzichte van het product van Heunks & Odé 1998 is dan te formuleren 

als: 

 Geomorfogenetische en archeologische datasets zijn onderhoudbaar 

 Verwachtingskaarten zijn door automatiseren eenvoudiger te actualiseren 

 Door automatisering worden ook ad-hoc expert-beslissingen afgedwongen 

gedocumenteerd 

 Ook gebruikmakend van geologische (detail)karteringen uitgevoerd tussen 1998 en 

2012 

 Ouderdommen en functioneren van landschapselementen meegenomen 

 De verwachtingen worden voor negen tijdsnedes gespecificeerd 
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 Productiemethode is niet aan strikt deze negen tijdsnedes opgehangen 

 Productiemethode is modulair en aanpasbaar/uitbreidbaar 

 Eindproducten als analoge kaarten, in PDF’s en als GIS bestanden (eindgebruik) 

 Gegevensbasis als analoge kaarten, in PDF’s en als GIS bestanden meegeleverd 

 Tussenproduct kaarten in PDF’s en als GIS bestanden (proces-transparantie)  

 

2.3 Methodiek van het opstellen van archeologische verwachtingen 

Het opstellen van tijdspecifieke archeologische verwachtingsmodellen vraagt om pragmatisch 

laveren tussen kwaliteitsambities en zorgvuldigheid en praktische eisen ten aanzien van 

functionaliteit en bruikbaarheid. In het onderstaande wordt eerst uiteengezet wat idealiter de 

werkwijze zou zijn, waarna vervolgens de gekozen, meer pragmatische methode, wordt 

toegelicht.  

2.3.1 Generieke versus tijdspecifieke archeologische verwachtingen 

Zoals hierboven al is beschreven, reflecteren gangbare indicatieve archeologische 

verwachtingskaarten, waaronder de IKAW, veelal een combinatie van bodemkundige en 

landschappelijke factoren (grondwatertrap, grondsoort, hoogteligging). Deze worden 

geconfronteerd met ideeën/modellen over het landschapsgebruik in het verleden. Op 

hoofdlijnen zijn er drie valkuilen te herkennen.  

 
(1) Ten eerste is de validiteit van op expert-judgement gebaseerde interpretaties van 

landschapsgebruik in het verleden slecht te staven. Hypothesen dat in een 

betreffende periode bij voorkeur op ‘hoge en droge’ locaties gewoond werd, zijn 

enkel te ‘toetsen’ door te kijken naar de verspreiding van de nederzettingen uit deze 

periode. Uitgaande van de mogelijkheid dat andere sites en nederzettingen ook in 

andere landschapszones voorkomen (cf. Scholte Lubberink 2007; van Beek 2010, 

80; 429), ligt hier een cirkelredenatie op de loer.  

(2) Ten tweede is de inschatting van de ‘geschiktheid’ van een locatie veelal primair 

gekoppeld aan de typering op de bodemkaart (Deeben et al. 2002, 12), zodat de 

eventuele geldigheid beperkt blijft tot de bovenste 1,2 m. Bij de diepere Holocene 

sequenties, waarbij landschappen van grotere ouderdom beneden de 1,2 diepte 

voorkomen, is de bodemkaart dus geen zinnige bron meer. De tweede valkuil is dus 

dat de archeologische verwachting te zwaar wordt opgehangen aan te beperkte 

informatie over het landschap.  

(3) De derde valkuil betreft de vaststelling dat interpretaties van landschapsgebruik in 

het verleden ook daadwerkelijk sensitief moeten zijn voor diachrone verschillen in de 

omgang met het landschap (Figuur 2.4). Jagers-verzamelaarsgemeenschappen 

kennen een andere omgang met het landschap (meer dynamisch, op natuurlijke 

voedselrijkdom georiënteerd) dan sedentaire en traditionele 

bronstijdgemeenschappen met hun gecombineerde akkerbouw en veeteelt (Louwe 

Kooijmans, 1993). De derde valkuil is dan dat voor een bepaalde periode 

(mesolithicum versus bronstijd) of typen archeologie (aquatisch in plaats van 

terrestrisch), de verschillende landschapsonderdelen niet een juiste verwachting 

wordt toegekend. 

Hiermee lijkt de bestaande IKAW2/3 dus goed aan te sluiten bij kleinschalige agrarische 

gemeenschappen met gecombineerde veeteelt en akkerbouw zoals we deze kennen uit de 

brons- en ijzertijd (Arnoldussen & Fokkens 2008; Wijngaarden-Bakker & Brinkkemper 2005), 



 

 

 

1207078-000-BGS-0005, 12 mei 2014, definitief 

 

 

Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied 

 
17 

maar vanaf de Romeinse Tijd lijken sociaal-politieke factoren (denk aan militaire 

infrastructuur, wegennet, surplus-productie in plaats van zelfvoorzienendheid, marktprincipes, 

kerkelijke goederen) een steeds belangrijker rol te spelen (Figuur 2.4). 

 

 
Figuur 2.4 Vereenvoudigd voorbeeld van diachrone verschillen in locatiekeuzefactoren vanaf het paleolithicum 

(onder) tot heden (top).  

 

Men zou kunnen stellen dat de landschappelijke kenmerken nog wel grenzen stellen aan wat 

wel en niet mogelijk is, maar niet langer de dominante of enige locatiekeuzefactor zijn. Waar 

de ‘structuur’ van het landschapsgebruik tot die tijd als ‘vlekkenpatronen’ of zonaal getypeerd 

kan worden, heeft het landschapsgebruik vanaf de Romeinse Tijd steeds meer een 

‘netstructuur’ of nodaal karakter. Er is sprake van knooppunten verbonden door routes. 

Hierbij past wel de kanttekening dat voor een groot deel van de zelfvoorzienende agrarische 

bevolking, de uitgangspunten ten aanzien van de geschiktheid van landschapstypen voor hun 

bestaansbasis onverminderd van kracht blijven, ook in de (vroeg-)historische perioden.  

Een tijd-gelaagde verwachtingskaart beschikt dus idealiter over een ‘kaartenbak’ aan tijd-

specifieke verwachtingsmodellen waarin de archeologische relatie met landschappelijke 

elementen (sterk in de vroege perioden, veranderlijk tussen perioden, minder sterk in jongere 

perioden) en met cultuurhistorische elementen (bijkomend in de jongere perioden) worden 

geduid (Figuur 2.5). 
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Figuur 2.5 Geïdealiseerd proces waarbij op basis van een uitgangslandschap, periode specifieke modellen voor 

archeologische verwachtingen worden gecompileerd.  

 

Aan de “input” zijde van een dergelijk verwachtingsmethodiek hoort vanzelfsprekend het 

uitgangslandschap. In dit project is dat een polygonenkaart met geomorfogenetische en 

ouderdomsinformatie. Maar landschapsinformatie is niet het enige dat betrokken dient te 

worden. Ook een kaartlaag met cultuurhistorische elementen als polygonen is wenselijk 

(Figuur 2.6), met de ligging van elementen zoals prehistorische grafheuvels, Romeinse 

forten, kastelen, molens of bruggen, andermaal onder vermelding van hun ouderdom. Het 

toekennen van verhoogde verwachtingen kan ook voor een zone rondom landschaps- en/of 

cultuurhistorische elementen worden gedaan. Hiervoor is een laag met polygonen gebruikt 

waarop experts gebieden aan kunnen geven met een verhoogde terrestrische of aquatische 

verwachting. Hierbij wordt uiteraard ook de tijdsperiode waarop de polygoon betrekking heeft 

vastgelegd, alsook de reden waarom (en door wie/op basis van welke bron) de polygoon is 

toegevoegd. Zo is als voorbeeld in Figuur 2.6 weergegeven dat de Romeinse forten 

gewoonlijk onderling door wegen verbonden zijn, waarlangs wegdorpen (vici) gesitueerd zijn. 

De archeologische verwachting voor de veronderstelde weg tussen twee (reeds 

aangetoonde) forten is dus naar alle redelijkheid hoger dan elders in dezelfde 

landschappelijke zone. Tot slot wordt het aldus opgestelde verwachtingsmodel aangepast op 

basis van de beschikbare informatie over verstoringen. Hierbij wordt een verschil gemaakt 

tussen diep- en minder diep reikende verstoringen (§3.1.2, §4.3, §5.1.2), waarbij de 

laatstgenoemde een eerder opgestelde archeologische verwachting soms geheel teniet doen. 

Dit is in figuur 2.6 gevisualiseerd als de bovenste twee processtappen, waarbij diepreikende 

verstoringen ‘uitgesneden’ worden uit het verwachtingsbeeld.  
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Figuur 2.6 Geïdealiseerde procesgang bij het vervaardingen van verwachtingskaarten. Laag 0 (onder) is het 

uitgangslandschap. Per tijdsnede wordt het passende waarderingsmodel uit de ‘kaartenbak’ wordt geselecteerd, 

gekoppeld aan relevante eenheden van het uitgangslandschap (Laag x..n, y..n). Ook cultuurhistorische elementen 

worden betrokken, eventuele buffers en handmatige aanpassingen worden meegewogen (Laag 3 en 4) en tot slot 

voor verstoringen worden verdisconteerd (Laag 5), Uiteindelijk heeft dit een periode-specifiek geculmineerd 

verwachtingsbeeld als output (boven). 
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De gestapelde, gelaagde benadering leent zich ook om andere specifieke archeologische 

verwachting van lokale experts over te kunnen nemen. Zo kan een archeoloog de vermoede 

locatie van een nog niet precies gesitueerde borg aangeven, of een bufferzone voor 

aquatische vondsten instellen op de locatie van een historisch bekend veer. Uiteraard moeten 

ook deze toevoegingen aan de ‘expert-aanpassingen laag’ (‘bufferlaag’ in de bewoording van 

Hoofdstuk 4 – 8) voorzien zijn van (verwijzing naar) onderbouwing en de relevantie in de tijd 

begrensd (de buffer om de motte dient bijvoorbeeld niet al in het verwachtingsbeeld voor de 

Romeinse Tijd te worden meegenomen).  

2.3.2 Pragmatiek en methode: niet tijd maar landschap centraal 

De bovenstaande procesgang beschrijft uitdrukkelijk een ideaalscenario, dat in de praktijk 

nog niet uitvoerbaar is. Ten eerste bestaat er geen diachroon dekkende ‘kaartenbak’ van 

verwachtingsmodellen die landschapseenheden koppelen aan archeologie. Zoals eerder 

betoogd, sluit de methodiek van de IKAW en veel gemeentelijke verwachtingskaarten door de 

koppeling met de bodemkaart goed aan bij kleinschalige agrarische gemeenschappen met 

een gecombineerde akkerbouw en veeteelt. Deze gemeenschappen komen met name tussen 

3500 en 12 v. Chr. voor (Louwe Kooijmans et al. 2005). Voor eerdere perioden bestaan 

nauwelijks landsdekkende (of op landschapseenheden gebaseerde) verwachtingsmodellen. 

Uiteraard is er wel sprake van modelvorming voor deze periode (onder andere: Groenendijk 

1993; Rensink 1995; 2004; Brouwer 2011; Brouwer-Burg 2012; Amkreutz, 2013), maar de 

modellen zijn regionaal. Enkel binnen de uitvoering van de IKAW2 is een landelijk dekkende 

verwachtingshypothese voor de locaties van paleolithische en mesolithische nederzettingen 

(op nu droge gedeelten in de nabijheid van vochtiger landschapsdelen; Deeben et al. 2002, 

15-18) geïmplementeerd. Voor de Romeinse Tijd en vroeg-historische perioden zijn evenmin 

geschikte modellen voorhanden. Hoewel er ook voor deze perioden modelmatige 

benaderingen van (met name gebruikmakend van bewoningssporen) zijn opgesteld die 

landschappelijke kenmerken betrekken (bijv. van Beek 2010, 377-458; van der Velde 2011, 

261-263; 271-277; Jeneson 2013, 107-121; 160-222), zijn deze om op landelijk niveau 

werkbaar te zijn ofwel te generiek omdat ze van te globale landschapseenheden gebruik 

maken, ofwel te beperkt regionaal. 

  

Voor de historische perioden is het opstellen van modelmatige koppelingen tussen 

landschapseenheden en verspreiding van archeologische resten niet meer gangbaar. Andere 

factoren, zoals de sociaal-politieke infrastructuren van kerken, dominiale goederen, 

economische belangen en marktprocessen zijn primair noodzakelijk bij het begrijpen van de 

cultuurlandschappelijke structuur (en de daardoor ontstane spreiding van archeologische 

resten). Er is hierbij niet eenduidig een cesuur of kantelpunt aan te geven: in de praktijk blijkt 

dat archeologische verwachtingskaarten soms met de Romeinse Tijd, soms pas vanaf de 

Volle Middeleeuwen de ‘landschappelijke koppeling” loslaten. Zo werd bij het opstellen van 

de Gemeentelijke Verwachtingskaart voor Deventer besloten om archeologie jonger dan 

1300 AD uitsluitend als puntelementen (met buffers eromheen) over een kaartlaag met een 

landschappelijke gebaseerde verwachting (lees: terrestrische verwachting, op basis van 

gedetailleerde profieltypenkaart) heen te plotten (mondelinge mededelingen B. Vermeulen, 

sept. 2013). Hoewel legitiem, zou dit bij het maken van tijd-specifieke verwachtingskaarten 

vanaf de volle middeleeuwen een beeld opleveren dat uitsluitend uit (gebufferde) nodale 

elementen en cultuurhistorische vlakelementen zou bestaan. Hierbij zou verder een interne 

onvergelijkbaarheid kunnen optreden doordat op landschapseenheden gebaseerde 

verwachtingsbeelden een gelijkschalig en volledig dekkend uitgangsbeeld kennen, terwijl op 

nodale elementen gebaseerde verwachtingsbeelden enkel de al bekende elementen 

reflecteren. In dit project zijn enkel voor de pilotgebieden (§1.6) enkele polygonen 

opgenomen die bestaan uit buffers rondom nodale elementen (grotendeels omdat deze al in 
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deze vorm opgenomen waren in de gebruikte basisbestanden (gemeentelijke archeologische 

kaarten); §3.1.3-3.1.4; §4.4). 

 
Samenvattend kent de in Figuur 2.6 weergegeven gewenste methode, op onderdelen, de 
volgende praktische onoverkomelijkheden: 

 Er zijn niet voor alle perioden gedetailleerde verwachtingsmodellen voorhanden 

 De aanwezige landschap gebaseerde verwachtingsmodellen zijn veelal ofwel te 

generiek, ofwel te regionaal, zo niet beiden. 

 Voor de historische perioden is de koppeling met landschapseenheden minder van 

belang, maar een gebufferde cultuurhistorische netstructuur tussen nodale elementen 

juist des te meer. Zulke netstructuren vergen handwerk en expert-judgement in hun 

kartering 

 De verwachtingsmodellen voor archeologie in de vorm van verbonden nodale 

elementen (de net-structuren) zijn nog niet ontwikkeld. Archeologische resten uit de 

historische perioden worden daarom veelal enkel nodaal gebruikt. 

 Conflicten ontstaan waar de begin- of eindtijdstip van de beschouwde tijdsnede over de 

toepasbaarheidsgrenzen van een verwachtingenmodel heen strekken. 

 De methode dient uitbreidbaar zijn naar de rest van Nederland, maar het doel blijft voor 

de landschappen in de uiterwaarden archeologische verwachtingskaarten voor 

tijdsnedes te produceren. 

 

Om bovenstaande redenen is dus afgezien van de werkwijze met een ‘kaartenbak aan 

periode specifieke verwachtingsmodellen’. In plaats daarvan is besloten de set 

landschappelijke eenheden zoals die in het uiterwaardgebied voorkomen en hebben 

gefunctioneerd centraal te stellen. Dit bood de volgende voordelen: 

 Enkel voor aanwezige landschapseenheden hoeft dan een verwachtingenmodel te 

worden gespecificeerd. 

 Daarin zal de archeologische verwachting voor ieder typelandschapselement, in 

opeenvolgende toestanden van functioneren moeten worden gespecificeerd (dat wil 

zeggen: voor de actieve geul, voor de verlaten geul, voor de volledig dichtgeslibde 

geul). 

 Daarin kunnen voor verschillende archeologische tijdsperioden specifieke 

(veranderende) verwachtingen worden gespecificeerd. 

 Conflicten bij het overschrijden van periode-begrenzingen zullen er blijven, maar dit kan 

volgens vaste regels worden opgelost, mits voor de volledige bestreken periode en 

voor alle toestanden waarin het landschapselement functioneerde verwachting zijn 

gespecificeerd. 

 Er kan als onderdeel van een-en-hetzelfde verwachtingenmodel voor individuele 

landschapselementen, per periode en per toestand van functioneren, zowel een 

terrestrische, als een aquatische verwachting worden gespecificeerd en al dan niet 

verder worden gecombineerd. 

2.3.3 Inductief of deductief? 

Uiteraard heeft de keuze voor een op landschapselementen georiënteerde benadering een 

aantal belangrijke consequenties. Ten eerste is er met deze werkwijze de facto gekozen voor 

een deductieve aanpak. Dit ondervangt een van de problemen van de inductieve aanpak (cf. 

Verhagen et al. 2010, 434), namelijk dat ook voor gebieden zonder aangetoonde 

archeologica een verwachting kan worden opgesteld. Tevens treedt dan niet langer het 
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probleem op met de inductieve aanpak dat dezelfde archeologische data zowel voor het 

opstellen als het toetsen van een verwachtingenmodel wordt gebruikt (Kamermans 2008, 77). 

 

Een relatief lage dichtheid aan archeologische gegevens in relatie tot de landschappelijke 

diversiteit en de uitgestrektheid van het projectgebied, maakte de keuze voor de deductieve 

aanpak binnen dit project feitelijk onontkoombaar. Ze komt voort uit de vaststellingen dat: (1) 

in algemene zin, maar zeker bij tijdspecifieke benadering, het aantal vindplaatsen binnen het 

huidige onderzoeksgebied te gering is (niet voor alle periode is in kwantitatieve zin voldoende 

informatie voorhanden) en (2) het gewenste geomorfologische detailniveau impliceert dat er 

meer landschapselementen zijn, dan er archeologische waarnemingen zijn (veel individuele 

landschapselementen / veel polygonen in de GIS kaartlaag, zullen geen archeologische 

‘inhoud’ hebben).  

  

 
 

Ter illustratie van deze punten kan de totale hoeveelheid archeologische datapunten 

(catalogusnummers) in relatie tot het ruimtebeslag worden beschouwd: voor 474 km
2
 zijn 

1062 archeologische datapunten bekend (1 per 2,2 km
2
). Anders gesteld: met een 

gemiddelde uiterwaardbreedte van 1,5 km, is gemiddeld slechts 1 datapunt per 1,5 km 

riviertracé beschikbaar (uiteraard is de verdeling langs de riviertakken onregelmatig). Hoewel 

delen van de IKAW2 zijn opgesteld op basis van nog lagere dichtheden (Deeben et al. 2002, 

14 Tabel 1), suggereren archeologische analyses van rivierlandschappen (bijv. Arnoldussen 

2008, 105; 118; Heeren 2009, 28; van Zijverden, Jongste & Zuidhoff 2009) dat de 

landschappelijke diversiteit zodanig is, dat één datapunt per 2 km
2
 daar geen recht aan doet.  

Ook als gekeken wordt naar de verdeling van de archeologische datapunten over de 

verschillende archeologische perioden, wordt duidelijk dat voor sommige perioden 

archeologische resten relatief schaars zijn (Figuur 2.7). Zo zijn voor het mesolithicum en de 

eerste helft van het neolithicum minder dan 40 datapunten bekend, die zeer verspreid over 

het hele onderzoeksgebied voorkomen. Dit maakt het vrijwel onmogelijk om het voorkomen 

van archeologische resten uit deze periode voor het onderzoeksgebied inductief te 

modelleren, of verwachtingen opgesteld met de deductieve aanpak kwantitatief te 

onderbouwen.  

KADER: Nadelen aan zuiver deductieve benaderingen 

 

Uiteraard zijn er ook nadelen aan een deductieve aanpak: de kwaliteit van de expert 

judgement inschattingen van de verwachtingen per landschapselement moet op 

intersubjectief niveau worden gebracht en achteraf met archeologische data worden 

getoetst. Het eerste deel is in dit project bereikt door twee discussiebijeenkomsten van 

experts, betrokkenen en eindgebruikers te organiseren. Toetsing van het 

verwachtingsbeeld zal in de komende jaren plaats moeten vinden, wanneer nieuwe 

archeologische data van de uiterwaarden beschikbaar komt, uit projecten waarin deze 

verwachtingskaarten in planning en bureauonderzoek zijn gebruikt (de Malta-praktijk). 

 

Een tweede nadeel is dat expert-judgement-gebaseerd scoren van de archeologische 

verwachting in de regel terugvalt op kwalitatieve rangschikking in klassen (‘hoog’, 

‘midden’, ‘laag’) en nuttige kwantitatieve aspecten (Hoe veel sites? Met welke 

zekerheid?) op de achtergrond blijven (Verhagen et al. 2010, 434). De insteek vanuit 

landschapselementen dwingt weliswaar af die rangschikking voor ieder type 

landschapselement en in iedere toestand van functioneren (actief, stagnant, passief) 

expliciet te maken – een verbetering ten opzichte van te generieke indelingen – maar de 

deductieve aanpak blijft kwalitatief. 
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Figuur 2.7 Archeologische gegevens in de uiterwaarden (vlakken en puntwaarnemingen; Catalogus Uiterwaard 

Archeologie; Bijlage N) per periode, gesorteerd op zekere startperiode. 

 

Voor twee pilotgebieden is uitgerekend welk deel van de geomorfogenetische polygonen 

geen archeologische data bevatten: dit blijkt voor Deventer (3,3 datapunt / km
2
) voor 32 van 

de 754 geomorfogenetische polygonen (10 unieke eenheden) te gelden (21 % van het 

oppervlak). Voor pilotgebied Nijmegen (3,8 datapunt / km
2
) geldt het voor 24 van de 302 

geomorfogenetische polygonen (8 unieke eenheden, 47 % van het oppervlak). Dit betekent 

dat bij een inductieve aanpak, gemiddeld ca. 34% van de pilotgebieden verstoken zou blijven 

van een gestaafde archeologische verwachting.  

2.3.4 Eén of meerdere verwachtingen? 

Figuur 2.8 visualiseert hoe voor dezelfde elementen in een landschap meerdere 

archeologische verwachtingen kunnen gelden. Een verwachtingenlandschap is een visuele 

versimpeling van een landschap waarin de verschillende archeologische verwachtingen voor 

een specifiek tijdsvak in één beeld worden gevangen. De figuur laat zien dat er op twee 

manieren ‘meerdere verwachtingen’ worden toegekend. De eerste manier is door 

onderscheid te maken in een ‘terrestrische’ en een ‘aquatische’ verwachting. De tweede 

manier is door voor ‘actieve’ landschapselementen (bijvoorbeeld de rivier en haar 

meandergordel aan de linkerzijde van het blokdiagram) een andere verwachting uit te 

spreken dan voor ‘gedeactiveerde’ landschapselementen (bijvoorbeeld de verlaten rivier in de 

rechter bovenhoek van het blokdiagram). 
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Figuur 2.8 Conceptueel verwachtingenlandschap. Omwille van de duidelijkheid zijn het terrestrisch 

verwachtingenlandschap (boven) en aquatisch verwachtingenlandschap (onder) uitgesplitst. In het blokdiagram 

worden meerdere verwachtingen uitgesproken voor landschapsonderdelen van uiteindelijk identieke ontstaanswijze 

(een actieve rivier, een verlaten rivier; een actieve crevasse-splay, een verlaten crevasse-splay). Per 

archeologische periode is een eigen verwachtingenlandschap op te stellen. Voor de in dit project daadwerkelijk 

gehanteerde verwachtingen zie §5.3. 

 

In de toelichting op de IKAW2 werd al aangestipt dat er verschillende landschapselementen 

zijn waarvoor het toekennen van uitsluitend een terrestrische of aquatische verwachting tot 

een conflictsituatie leidt (Deeben et al. 2002, 40-41). Denk hierbij aan rivierbeddingen (toen 

aquatisch) die na verloop van tijd aanzanden en overstromingsvlakte worden (nu 

terrestrisch), of aan laag gelegen (toen) terrestrische landschapsonderdelen, die na verloop 

van tijd verdrassen en geïnundeerd raken (nu aquatisch). Daarnaast is het onderscheiden 

van ‘terrestrische’ en ‘aquatische’ archeologie een versimpeling van een in werkelijkheid veel 

meer graduele overgang tussen ‘natte’ en ‘droge’ archeologie (Figuur 2.9) en ‘terrestrische’ 

en ‘aquatische’ archeologica zijn niet 1:1 te verwachten in uitsluitend ‘terrestrische’ en 

‘aquatische’ posities in toenmalige landschappen. 

 

In het huidige project is deze problematiek ontweken door per landschapselement een 

terrestrische en aquatische archeologische verwachting toe te kennen. Er is dus gekozen 

voor een benadering met complementaire (en eventueel contradictoire) terrestrische en 

aquatische verwachtingen.  
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Figuur 2.9 Het in elkaar overlopen van terrestrische en aquatische verwachtingen, met daaronder voorbeelden van 

gangbaar aan te treffen soorten van archeologica. 

 

De wensen om (i) tijdspecifieke verwachtingen op te kunnen stellen en (ii) complementair 

terrestrische en aquatische verwachtingen te kunnen uitspreken kunnen alleen ingewilligd 

worden als voor iedere landschapselement (A) positie en tijdspad van 

landschapsontwikkeling gereconstrueerd zijn en (B) voor dat tijdspad ook de tussen 

terrestrisch en aquatisch verschuivende verwachting wordt gemodelleerd. Bovendien is 

hierboven al betoogd dat buffering om archeologische of historische elementen en 

handmatige aanpassing van de waarderingen mogelijk moeten zijn. 

 

Om al deze wensen te faciliteren is besloten om de verwachting in een 10-punts (interval) 

schaal te laten oplopen (Figuur 2.10) en een tabel aan te leggen waarin per 

landschapseenheid verwachtingen voor zowel terrestrische als aquatische archeologie zijn 

opgenomen (in eerste instantie op 10-punts schaal; uiteindelijk op 100-punts schaal, §5.3). 

De tabel beschouwt landschapselementen in meerdere toestanden van functioneren (§4.1; 

§5.2.2) en staat ook toe voor opeenvolgende archeologische tijdvakken een andere 

verwachting toe te kennen. Dat laatste maakt het bijvoorbeeld mogelijk verwachtingsmodellen 

te implementeren die aan dezelfde landschapseenheid (bijvoorbeeld: een oeverwal langs de 

rivier) over een bepaalde archeologische periode een hogere verwachting willen toekennen 

dan over andere perioden.  

2.3.5 Verwachtingenlandschappen 

Het versleutelen van archeologische verwachtingen per landschapseenheid en periode in een 

tabel levert een weinig begrijpelijk of overzichtelijke datamatrix op. Dit bevordert de 

kwaliteitscontrole zeker niet. Om toch voldoende grip op de (rangordening van) 

archeologische verwachtingen binnen landschappen voor bepaalde tijdsperioden te houden, 

is het concept ‘verwachtingenlandschap’ gebruikt.  
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Figuur 2.10 Complementair gewaardeerde terrestrische en aquatische verwachtingen gebaseerd op 

landschapspositie (boven) en het principe van verder opwaarderen op grond van bijkomende ‘niet-

landschapsgebonden’ expert-judgement informatie (onder).  

 

De in Figuur 2.8 afgebeelde ‘verwachtingenlandschappen’ zijn een fictieve visualisatie van de 

aanpak (en niet de daadwerkelijke geomorfogenetische eenheden en hun gekoppelde 

archeologische verwachtingen). Zulke visualisaties zijn voor alle tijdsneden uitgevoerd om de 

kwaliteitscontrole eenvoudiger te maken. Vragen als ‘Hebben, in deze periode, oudere, tot 

oever verworden crevassesplays een hogere terrestrische verwachting dan actieve 

crevasses?’ of ‘Is er een verschil in aquatische verwachting tussen de stagnante 

kronkelwaardgeulen en de stagnante crevassegeulen in deze periode’ zijn eenvoudiger te 

beantwoorden en zo nodig, aan te passen. De binnen dit project gebruikte invulling van de 

verwachtingslandschappen zijn ter commentaar, verbetering en aanpassing aan de 

(geo)archeologische gemeenschap voorgelegd op de workshop op 3 oktober 2013.  
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Hoewel het eindproduct omwille van de begrijpelijkheid baat heeft bij – en wordt 

teruggebracht tot – een compacte schaal (de 100-punts scores worden afgerond naar 

tientallen ten behoeve van de uitgebreide legenda en tot slechts vier klassen in de meest 

vereenvoudigde legenda – §5.4), is er tijdens het opstellen van de kaartbeelden geen enkel 

probleem om eenheden (bijvoorbeeld door het aanpassen middels de aanpassingenlaag) te 

KADER: Intersubjectiviteit van verwachtingenlandschappen 

 

Voor acceptatie van de kaartproducten is het cruciaal dat de invulling van de 

verwachtingenlandschappen door gebruikers breed gedragen wordt. Toch werd op dit 

onderdeel van het project in de workshop onbevredigend weinig terugkoppeling 

geoogst. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te dragen. Ten eerste vraagt de 

‘aankleding’ van verwachtingenlandschappen om begrip van de fluviatiele genese en 

dynamiek van een groot aantal verschillende landschapseenheden en dat was in het 

korte bestek van de workshop bij de aanwezigen niet meteen breed paraat. Ten tweede 

beschikken (geo)archeologische gebiedsspecialisten veelal over een zeer gedegen 

kennis over de diachrone gebruiksgeschiedenis van een specifiek gebied, maar is er 

wellicht schroom om deze te extrapoleren naar andere gebieden.  

 

In de workshop met experts in juli 2013, is een test uitgevoerd om de mate van 

subjectiviteit in beoordeling van archeologische verwachtingen voor 

geomorfogenetische eenheden door ervaren opstellers van archeologische 

verwachtingskaarten en geoarcheologen te verkennen. De test bracht niet alleen 

schroom tot generalisatie aan het licht (wel noodzakelijk in een supra-regionaal 

product), maar liet voor bepaalde eenheden ook aanzienlijke verschillen zien in de 

toegekende verwachtingen. Dit onderschrijft andermaal dat de in dit project toegekende 

verwachtingen (hun rangschikking, zie onder) niet als feitelijkheid of rotsvaste 

overtuigingen moeten worden gezien, maar eerder als aanleidingen tot precisering en 

verfijning ervan op basis van (geo)archeologisch -inhoudelijke onderbouwingen ervan. 

De in het project aangelegde verzameltabel met verwachtingen per landschapseenheid 

door de tijd (§5.3) is in dit licht voor veel periodes in de huidige situatie eerder 

onderzoeksdoel dan onderzoeksresultaat. Juist ook het automatisch genereren van 

verwachtingskaartbeelden van reële landschappen langs de grote rivieren, maakt de 

doorwerking van de modelmatige uitgangspunten inzichtelijk en roept tot heroverweging 

en discussie op.  

 

Ook om een andere reden bleken de discussies die gevoerd zijn met 

(geo)archeologische experts tijdens dit soort intervisiemomenten zeer nuttig. Er was 

binnen de expertgroep consensus over het feit dat de uitgesproken verwachtingen geen 

kwantitatieve zeggings kracht boden (cf. Verhagen et al. 2010, 434): niet alleen zijn er 

geen uitspraken over aantallen of dichtheden aan vindplaatsen aan te ontlenen, maar er 

zijn ook geen inschattingen te maken wat het verschil tussen een verwachting ‘2’, ‘3’ of 

‘4’ impliceert voor aantallen of dichtheden aan vindplaatsen. Het verwachtingenmodel 

gebruikt dus weliswaar een interval-schaal voor het scoren van archeologische 

verwachting (10-punts: 0 t/m 9; 100-punts: 00 t/m 99), maar eigenlijk is dit een ordinale 

rangschikking. Een verwachting ‘6’ is dus hoger dan ‘2’, maar de scoring betekent niet 

dat de trefkans er driemaal zo groot is; het verschil tussen ‘2’ en ‘4’ is niet noodzakelijk 

gelijk aan het verschil tussen ‘6’ en ‘8’. De verwachtingsgetallen toegekend aan 

geomorfogenetische eenheden reflecteren in essentie niet meer en niet minder dan een 

rangschikking van archeologische verwachtingen binnen een verwachtingenlandschap. 
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verwerken die ‘verwachtingsgetallen’ hebben groter dan 10 (of kleiner dan 1). Het maakt ook 

duidelijk waarom de hoogst toegekende landschap gebaseerde aquatische verwachting, met 

‘6’ lager is dan de hoogst toegekende terrestrische verwachting (cf. Figuur 2.8). Er zijn – 

anders dan voor de grotere aantallen eenheden met een verschillende terrestrische 

verwachting – geen archeologisch-inhoudelijke redenen om veel verschillende verwachtingen 

op te stellen voor de diverse ‘natte’ geomorfogenetische eenheden (zie ook §5.3).  

 

2.4 Tijdsnedes en archeologische fasering 

De binnen dit project opgeleverde methodiek staat toe om voor iedere willekeurig gekozen 

tijdsnede tussen 9500 v. Chr. en het heden een archeologische verwachtingskaart te 

vervaardigen. Hierbij ontstaat echter een spanningsveld tussen de duur van de gekozen 

tijdsperiode en inhoudelijke kwaliteit van de kaart (bij een langere tijdsnede zijn er te veel 

landschappelijke veranderingen opgetreden die niet in één kaartbeeld gevangen kunnen 

worden). Ook om archeologisch inhoudelijke redenen zijn vaak kortere tijdsnedes te 

prefereren: de infrastructuur behorende bij de consolidatie van de Romeinse rijksgrens 

(limes) aan de Rijn tussen 47 en 180 na Chr. (Bloemers 2005) kan het beste begrepen 

worden met het landschap uitsluitend uit die periode als onderlegger. Voor de eindgebruikers 

is het echter prettig als kaartbeelden van tijdsnedes op elkaar aansluiten: zo is er voor alle 

perioden een landschappelijk beeld voorhanden, zonder ontbrekende perioden (met de 

kanttekening dat gebruikers zelf voor een kortere tijdsnede een nog relevanter kaartbeeld 

kunnen generen).  

 

Om bovenstaande redenen is gekozen voor een compromis waarbij acht tijdsneden zijn 

gekozen die op elkaar aansluiten (Figuur 2.11) en die toch archeologisch-inhoudelijke 

kenmerken (zoals locatiekeuze beïnvloedende culturele aspecten (cf. Figuur 2.4) of 

prospectiekenmerken (Tol, Verhagen & Verbruggen 2012) reflecteren. Besloten is verder om 

zeer oude resten (laat-paleolithicum en ouder) niet als een eigen kaartbeeld op te nemen 

omdat voor deze tijdsnede de paleogeografische reconstructies weinig precisie kennen en de 

aantallen vondsten laag zijn (zie ook §5.3.1). Pas het kaartbeeld voor de jongste tijdsnede 

(sinds 1850) dekt het huidige landschapsbeeld van de uiterwaarden, zoals dat met de 

normalisatie van de grotere rivieren is ontstaan (Middelkoop, De Boo en Breukel 1998; Cohen 

et al. 2009, 49-50). Daarnaast betreft het in deze tijdsnede in hoofdzaak nog bovengronds 

gesitueerde cultuurhistorische resten (§5.3.7). 

  

 
 

Figuur 2.11 Overzicht van de binnen het UIKAV project gehanteerde tijdsnedegrenzen, met jaartallen in 14C-jaren 

BP en kalenderjaren (BC/AD = v.Chr/n.Chr). Het begin van iedere volgende tijdsnede definieert het einde van de 

voorgaande tijdsnede. Merk op dat de looptijd van de openvolgende perioden naar de jongere tijdsneden afneemt. 

 

De eerste tijdsnede (T1) heeft betrekking op het tijdvak van jagers/verzamelaars- 

gemeenschappen en vroeg- tot midden-neolithische samenlevingen (9500 BC tot 3500 BC). 

Dit zijn gemeenschappen die in sterke mate nog afhankelijk zijn van natuurlijke 

voedselbronnen zoals jacht en visvangst, maar die aan het einde van deze tijdsnede bekend 

raken met een neolithische levenswijze waarin het domesticeren van dieren (rund, varken) en 
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telen van granen een steeds belangrijker – maar zelden dominant – deel van de 

bestaansbasis vormde. De bestaansbasis van dit soort gemeenschappen is getypeerd als 

een ‘broad-spectrum’-economie, waarbij een zekere mobiliteit past (Louwe Kooijmans 1993).  

De tweede tijdsnede (T2) omvat de periode van 3500 v. Chr. tot 1500 v. Chr. In deze fase 

heeft een verder toegenomen belang van de kleinschalige akkerbouw, geholpen door 

innovaties als de haakploeg en (schijf)wielen (Fokkens 1986), geleid tot een plaatsvaster 

bestaan: natuurlijke bronnen zoals jacht en visvangst worden minder belangrijk en landbouw 

wat meer (Zeiler 1997). De continue bewoonde nederzettingen (en nabij gelegen akkers) 

vormen ankerpunten in het cultuurlandschap (van Gijn & Bakker 2005). Opmerkelijk is dat 

nederzettingen uit het laat-neolithicum tot de midden-bronstijd archeologisch slecht 

herkenbaar zijn (Arnoldussen & Fontijn 2007, 292-296). 

 

De periode van 1500 tot 800 v. Chr. (de derde tijdsnede, T3) beschrijft de periode waarin de 

elkaar ten dienste staande akkerbouw en veeteelt (true-mixed farming; Louwe Kooijmans 

1993) jacht en visserij vrijwel compleet verdrongen heeft (Clason 1999). De nederzettingen 

uit deze periode zijn goed herkenbaar en bestaan uit boerderijen waarin mens en dier onder 

een dak samenleefden (Arnoldussen & Fontijn 2007, 296-301). In deze fase zien we ook de 

eerste grootschalige ingerichte cultuurlandschappen met daarin opgenomen akkers, weiden, 

nederzettingen en grafmonumenten ontstaan (op. cit., 300; 306-308). 

  

De vierde tijdsnede (T4) omvat de periode vanaf het begin van de ijzertijd (800 v. Chr.) tot en 

met de val van de Romeinse rijksgrens (limes) in 270 na Chr. (van Enckevort & Vos 2006, 9). 

In hoofdzaak typeren twee ontwikkelingen deze periode. In de ijzertijd zien we, meer dan 

voorheen, sociale verschillen tussen personen en groepen. Dit kan onder andere worden 

afgeleid uit de import van statusgoederen die meegegeven worden in graven (Fontijn & 

Fokkens 2007). De tweede cruciale kentering betreft de met de Romeinse overheersing van 

Nederland ten zuiden van de Rijngrens gepaard gaande militarisering, monetarisering en 

alfabetisering. Niet langer zijn hoofdzakelijk de locaties van goede akker- en weidegronden 

de dominante locatiekeuzefactoren, maar worden militair-strategische belangen en de 

infrastructuur (het ontstaan van wegdorpen of vici langs Romeinse wegen; van Enckevort & 

Vos 2006, 29) steeds belangrijker. Voor de kleinschalige agrarische nederzettingen gelegen 

op afstand van deze politiek-militair gestuurde locaties, blijft echter de landschappelijke 

geschiktheid voor akkerbouw onverminderd van belang. 

 

Na het opgeven van de Romeinse rijksgrens rond 270 AD breekt er een periode aan waarbij, 

na dynamische politieke tijden tot en met de zesde eeuw Nederland steeds meer onder 

Frankische invloed komt (Lanting & van der Plicht 2009/2010, 30), waarna onder de 

Karolingische dynastie een steeds groter deel van Europa verenigd raakt (Blockmans & 

Hoppenbrouwer 2002, 123-145). Voor de gewone bevolking zal dit aanvankelijk weinig 

afwijkingen van het normale boerenbestaan te weeg hebben gebracht (afgezien van het 

heffen van belastingen). Ook bloeit de internationale handel op verkeerstrategische plaatsen 

(zoals te Dorestad bij Wijk bij Duurstede; van Es & Verwers 2009; van der Tuuk 2011) op. 

Zulke rijke handelsclusters trekken echter ook minder gewenste bezoekers aan; deze vijfde 

tijdsnede (T5) eindigt dan ook met de invallen in verschillende plaatsen (Wijk bij Duurstede, 

Tiel, Deventer) door Vikingen (Groothedde 2004; Willemsen, Simek & De Bruin 2004). 

 

De zesde tijdsnede (T6) beschrijft de periode van de Vikingaanvallen tot en met het einde van 

de Volle Middeleeuwen (1300 AD). Dit tijdvak wordt getypeerd door bevolkingsgroei, het 

opkomen van echte verstedelijkte clusters, met een toenemende invloed van kerkelijke en 

feodale leiders op de cultuurlandschappelijke inrichting (Schoorl 1982; Sarfatij 1990; Rutte 

2002; Blockmans & Hoppenbrouwers 2002, 151-241). Tevens is dit de periode waarin de 
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cope-ontginningen en bedijking van de grote rivieren (Rijntakken rond 1100, IJssel pas rond 

1350 AD) voltooid raakten (Hesselink 2002, 23).  

  

Vanaf 1300 AD (T7) vindt in het tot dan toe vrij kleinschalig ingericht en verkaveld 

cultuurlandschap schaalvergroting plaats, met grote ontginningen van voorheen woeste 

gronden om landbouwareaal te vergroten (cf. van der Velde 2011, 20). Het feodale systeem 

van de voorgaande periode neemt af in belang ten gunste van stedelingen en, ondanks hoge 

sterftecijfers door dodelijke epidemische ziekten, groeit aan het einde van deze periode de 

bevolking weer. Nieuwe ontwikkelingen zoals de boekdrukkunst, maar ook netwerken zoals 

het Hanzeverband, zorgen voor nog snellere kennisverspreiding – culminerend in de 

Renaissance (cf. Blockmans & Hoppenbrouwers 2002, 342-387). Gedurende de late 

vijftiende en zestiende eeuw versnellen de ontwikkelingen van de voorgaande eeuwen zich 

(Blockmans & Hoppenbrouwers 2002, 440). De eindfase van deze periode (1600 AD) valt 

niet alleen samen met een grootschalige militariseringfase (vanaf 1568) van het landschap 

tijdens de 80-jarige oorlog (de tweede militariseringsfase sinds de Romeinse Tijd), maar 

vormt ook het kenterpunt in de beschikbaarheid en accuraatheid van historisch kaartmateriaal 

(cf. Hesseling 2002, 69-71). 

 

De voorlaatste tijdsnede (T8) betreft de periode tussen 1600 AD en 1850 AD. In deze periode 

blijven de steden, zeker in de aanloop van de industriële revolutie, de belangrijkste 

katalysatoren van de economie. De belangrijkste riviermaatregelen uit deze periode betreffen 

de aanleg van diverse kanalen om het teruglopende debiet te compenseren (Hesselink 2002, 

32; 147-148). Pas na 1850 AD worden zulke technische maatregelen nog systematischer 

uitgevoerd, zoals de plaatsing van kribben en het rechttrekken van rivierdelen (Hesseling 

2002, 33; 62; 87). 

  

Voor de periode van 1850 AD tot heden (T9) zijn veel historische rivierkaarten beschikbaar 

(zie §3.1) waarmee niet alleen de normalisatie van de rivierloop goed is te volgen, maar 

waarop ook de aanwezigheid van diverse cultuurhistorische elementen in de uiterwaarden 

zoals sluizen, duikers, bruggen in detail staan weergegeven. Voor de pilotgebieden (zie §1.6) 

zijn deze meegenomen in de kaartlaag met historische bebouwing. Ook voor een 

landschappelijke situering van eventuele archeologische resten uit de tweede wereldoorlog 

kan een passende landschappelijke indeling worden geboden. 
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3 Bronnen 

In dit hoofdstuk worden de binnen het UIKAV project gebruikte bronnen toegelicht. De 

verschillende soorten bron data (geologisch/geomorfogenetisch, cultuurhistorisch en 

archeologisch) kennen elk een eigen inklaringswijze, waarbij gegevens deels worden 

gedigitaliseerd en deels worden gewaardeerd op basis van geschiktheid. Een deel van de 

gebruikte bronnen zijn (generieke) landsdekkende producten, andere bronnen zijn specifieker 

en dekken kleinere deelgebieden. Het hoofdstuk geeft aan welke van de vele potentieel 

bruikbare gegevensbronnen in de onderhavige eerste versie van de UIKAV ook daadwerkelijk 

zijn gebruikt, en op welke wijze. De mogelijkheden tot het gebruiken van nog andere bronnen 

zijn ook verkend. 

 

In het project is gestart met het raadplegen van landsdekkende datasets, als uniforme 

uitgangsbasis. Specifieke bronnen zijn in het verdere kaartproductieproces ‘in aanvulling’ 

gebruikt. Voorbeelden van landsdekkende bronnen zijn het AHN, de landelijke 

geomorfologische kaart en het basisbestand Paleogeografie Rijn-Maas delta. Het voordeel 

van landsdekkende bronnen is dat in één slag voor het hele onderzoeksgebied informatie 

wordt gewonnen die van relatief uniforme aard en kwaliteit is. Er zijn daarnaast een groot 

aantal bronnen voor deelgebieden gebruikt, zoals gemeentelijke landschaps- en 

archeologische verwachtings-kaarten, cultuur-historische rapporten over specifieke 

uiterwaarden, en archeologische rapportages op site niveau. Veelal hebben de makers van 

kaarten voor deelgebieden daarbij de landsdekkende bronnen al eens gecombineerd 

gebruikt, wat als voorwerk gezien kan worden van wat in dit project is gedaan. Het gebruik 

van datasets voor deelgebieden kan wel tot vertekening leiden, wanneer bepaalde delen van 

het onderzoeksgebied beter in kaart worden gebracht dan andere delen. Het voordeel van 

het gebruik van kleinschaliger datasets (rapportages op site niveau) is dat, waar beschikbaar, 

nuttig detail aan het kaartbeeld wordt toegevoegd.  

 

Alle betrokken bronnen zijn steeds in hun digitaal beschikbare vorm gebruikt, hetzij als 

vector-bestanden, hetzij als gegeorefereerde scans. De gegevens werden daartoe 

bijeengebracht in een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Voor wat betreft fysisch 

geografische terminologie in het rivierengebied en de karteringssystematiek teruggaande op 

de ontstaanswijze van aanliggende elementen in het landschap, is gebruik gemaakt van de 

beschrijvingen in Berendsen & Stouthamer (2001), Hesselink (2002) en Cohen et al. (2009). 

Het hoofdstuk beschrijft de bronnenafbakening en de omgang met de bronnen (§3.1). De 

gevolgde procedure voor het inladen en evalueren van bronnen wordt beschreven, voor wat 

betreft de fysisch geografische bron data (veelal kaarten) en de archeologische bron data 

(vondstdatabases en kaarten). Onderdeel van de evaluatie van de archeologische bronnen 

was het toekennen van een betrouwbaarheid label hebben gekregen. Een overzicht van de 

gebruikte bronnen wordt geboden door Tabel 3.1. De tabel geeft ook de referenties die 

toegang bieden tot de bronnen. 
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Tabel 3.1. Beschrijving van de gebruikte bronnen, gehanteerde dataformats, ingeklaarde (deel)datasets, 

doelbestanden en primaire referenties. 

Bron Formaat Gegevens Gebruikt t.b.v.  Referentie 
Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
Rijn-Maas delta 

GIS kaarten 
(vector), 
rapport, 
catalogus. 
14C database 

Karteringen en 
dateringen 
DELTA en 
DAL laag,  

Geomorfologische 
kaart Uiterwaarden; 
Ouderdomskaart 
Uiterwaarden 

Cohen et al. 2012 
https://easy.dans.knaw.nl/ui/da
tasets/id/easy-dataset:52125 

Zand in Banen v.3 GIS kaarten 
(vector), 
rapport 

Karteringen 
van zanddiepte 
t.o.v. maaiveld 

Geomorfologische 
kaart Uiterwaarden 

Cohen et al. 2009 
http://ags.prvgld.nl/GLD.Atlas/
default.aspx?applicatie=Zandb
anen 

Actueel Hoogtebestand Nederland GIS kaarten 
(raster) 

Maaiveldhoogt
es; morfologie 

Geomorfologische 
kaart Uiterwaarden 

www.AHN.nl 
 

BINGmaps GIS kaarten 
(photo) 

Topografie Geomorfologische 
kaart Uiterwaarden 

http://www.bing.com/maps/ 
 

Bodemgebruik 2008 GIS kaarten 
(vector) 

Bodemgebruik, 
open 
waterlichamen 

Geomorfologische 
kaart Uiterwaarden 

CBS 2008 

Bodemkaart GIS kaarten 
(vector) 

Bodemtypes; 
relatieve 
hoogteligging 

Geomorfologische 
kaart Uiterwaarden 

http://www.bodemdata.nl/ 
 

Geomorfologische kaart GIS kaarten 
(vector) 

Morfologie Geomorfologische 
kaart Uiterwaarden 

http://www.wageningenur.nl/nl/
show/Geomorfologische-
kaart.htm 

Historische kaartseries rivierengebied, 
Bonnebladen; 
Algemene Rivierkaart van Nederland 
1: 10 000 Waterstaat 1830-1961; 
Topografische Militaire Kaarten  
(1850-1865 AD) 

Gescande 
kaarten,  
deels  als 
webservices 

Historische 
morfologie; 
landgebruik 

Ouderdomskaart 
Uiterwaarden; 
Cultuurhistorie 
Uiterwaarden 

HISGIS  
(http://www.hisgis.nl/);  
Bibliotheek Universiteit Utrecht  
(via http://oldmapsonline.org);  
Gelders Archief 
(http://www.geldersarchief.nl/), 
Zie Bijlage B 

Ruimte voor de Rivier archeologische 
onderzoeken 

Rapporten; 
gescande 
kaarten 

Morfologie; 
afzetting 
ouderdom; 
archeologische 
verwachting 

Geomorfologische 
kaart Uiterwaarden; 
Ouderdomskaart 
Uiterwaarden; 
Archeologische en 
Cultuurhistorische 
vondsten 
Uiterwaarden; 
Catalogus 
Uiterwaarden 

Zie Bijlage D voor de 

referenties van de gebruikte 

literatuur 

Ouderdomskaarten Midden-Waal Gescande 
kaarten 

Ouderdom Ouderdomskaart Hebinck 2008 

 
  

http://www.hisgis.nl/
http://www.geldersarchief.nl/


 

 

 

1207078-000-BGS-0005, 12 mei 2014, definitief 

 

 

Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied 

 
33 

Tabel 3.1 (vervolg) Beschrijving van de gebruikte bronnen, gehanteerde dataformats, ingeklaarde (deel)datasets, 

doelbestanden en primaire referenties. 
Bron Formaat Gegevens Gebruikt t.b.v.  Referentie 
Gemeentelijke Archeologische 
Verwachtingskaarten 

Rapporten; 
gescande 
kaarten 

Morfologie; 
afzetting 
ouderdom; 
archeologische 
verwachting 

Geomorfologische 
kaart Uiterwaarden; 
Ouderdomskaart 
Uiterwaarden; 
Archeologische en 
Cultuurhistorische 
vondsten 
Uiterwaarden; 
Catalogus 
Uiterwaarden 

Zie Bijlage E voor de 
referenties van de gebruikte 
literatuur 

ARCHIS Database Archeologisch
e vondsten; 
ouderdom 

Ouderdomskaart 
Uiterwaarden; 
Archeologische en 
Cultuurhistorische 
vondsten 
Uiterwaarden; 
Catalogus 
Uiterwaarden 

http://www.cultureelerfgoed.nl/
archeologie/archeologie/archis 

(Geo)archeologische onderzoeken Rapporten Archeologisch
e vondsten; 
ouderdom 

Ouderdomskaart 
Uiterwaarden; 
Archeologische en 
Cultuurhistorische 
vondsten 
Uiterwaarden; 
Catalogus 
Uiterwaarden 

Voor literatuurverwijzingen zie 
literatuurlijst, Bijlage C en de 
catalogus_archeologie. 

Overige Archeologische en 
Cultuurhistorische Datasets 

Databases;  
GIS kaarten 

Archeologisch
e vondsten; 
Cultuurhistorie 

Ouderdomskaart 
Uiterwaarden; 
Archeologische en 
Cultuurhistorische 
vondsten 
Uiterwaarden; 
Catalogus 
Uiterwaarden 

Menne Kosian (RCE), Luksen-
IJtsma 2010, Hessing et al. 
2012, Jansen et al. 2011, 
Archis2 (RCE), AMK (RCE), 
VROM atlas Linies (RCE). 

Verstoringen 
bestanden 

GIS kaarten Verstoringen Verstoringenkaart http://www.wageningenur.nl/nl/
show/Vergraven-Gronden-
2.htm 
Alterra: Gronddepotkaart 
2007; Ontgrondingenkaart 
2007; Vergravingen- en 
Egalistatiekaart, 2007 

 
  

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Vergraven-Gronden-2.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Vergraven-Gronden-2.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Vergraven-Gronden-2.htm
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3.1 Omgang met bronnen en bronnenafbakening 

3.1.1 Fysisch geografische bronnen 

Bij het aanleggen van de basiskaart landschapsouderdom en de bijkaarten (Digitale Bijlage 

10_Basiskaarten_Landschap), is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

 Het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) maakt het mogelijk in veel 

oudere karteringen de begrenzingen te verbeteren, zoals de morfologie van 

kronkelwaardruggen en –geulen en crevassecomplexen (Figuur 3.1).  

 Het bestand Bodemgebruik 2008 (CBS, 2008). Uit dit bestand zijn de polygonen 

huidige geul (code: 72, Rijn en Maas), recreatief binnenwater (code: 75), 

spaarbekken (code: 74), binnenwater voor delfstofwinning (code: 76) en Vloei- en/of 

slibveld (code: 77) overgenomen.  

 Luchtfoto’s zoals ontsloten via BingMaps (http://www.bing.com/maps/), om de 

identificatie van waterlichamen en de kribvakzone te verbeteren. 

 De Geomorfologische Kaart Nederland en de Bodemkaart (Alterra; 

www.bodemdata.nl) zijn gebruikt voor verdere aanscherping van de kartering van de 

landschapseenheden. 

 De kartering Zand in Banen (Cohen et al. 2009) is gebruikt bij de kartering van 

strangen (nevengeulen in de uiterwaarden) en voor de door het crevasse-complex 

afgedekte pre-deltaische landschap langs de Gelderse IJssel. 

 Het digitaal Basisbestand Palaeogeografie Rijn-Maas delta (Cohen et al. 2012) is 

gebruikt als primaire bron voor de ouderdom van beddinggordels ‘van voor de 

bedijking’, en het afgedekte pre-deltaïsche landschap tussen de zandbanen. De 

beddinggordelbegrenzingen in het bestand komen in het gebied goeddeels overeen 

met die in Zand in Banen (2009). 

 

Van elk gekarteerd landschapselement is ook de ouderdom in het GIS gecodeerd. Daarvoor 

zijn verschillende bronnen gebruikt (Tabel 3.1): 

 Het digitaal Basisbestand Paleogeografie Rijn-Maas Delta (Cohen, et al. 2012) geeft 

een eerste indicatie voor de beginouderdom van rivierlopen, en hun eindouderdom. 

De ouderdommen in het basisbestand zijn op hun beurt weer gebaseerd op (i) 
14

C 

dateringen van organisch materiaal, voornamelijk in restgeulen, (ii) OSL (Optically 

Stimulated Luminescence) datering op (zandige) kronkelwaardafzettingen, (iii) 

archeologische vondst-complexen, (iv) historische bronnen, en (v) geologische 

versnijdingsprincipes. Voor de bedijkte rivieren was deze bron weinig 

onderscheidend (H1): de basiskaart uit dit project moet als uitbreiding van de 

ouderdommen in het Basisbestand Paleogeografie worden gezien. In oeverwal 

gebieden op stroomruggen van voor de bedijking, is de einddatering uit het 

Basisbestand gelijk aan het begin van de ‘oever’-toestand. In restgeulen van zulke 

stroomruggen, is zij gelijk aan het begin van de ‘stagnante’-toestand. Hoofdstuk 4 

bevat verdere uitweidingen over de ouderdomscodering. 

 

 

http://www.ahn.nl/
http://www.bing.com/maps/
http://www.bodemdata.nl/
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Figuur 3.1: Links: Kaartbeeld Zand in Banen (2009), rechts: geomorfologische kaart uit dit rapport. Het detail in 

geulen en ruggen is in deze kaart veelal groter dan in bestaande landelijke karteringen. 

 

 Voor de afzettingen daterende uit de periode 1500-1800 n. Chr. zijn vooralsnog 51 

historische rivierkaarten gebruikt uit het Gelders Archief (Figuur 3.2). Deze kaarten 

waren digitaal toegankelijk via http://www.geldersarchief.nl/ (de URL’s naar de 

specifieke kaartbladen is te vinden in Bijlage B). Veel andere historische kaarten zijn 

indirect gebruikt. De gebruikte rapporten baseren zich vaak deels op historische 

kaarten. De historische kaarten zijn in het project nog niet volledig uitputtend als 

bron gebruikt. Bij toekomstig onderhoud, kan met aanvullende collecties historische 

kaarten uit andere archieven, de ouderdoms-labels in de jongste 500 jaar nog nader 

verbeterd worden. Het zijn vooral de vorm en staat van digitale ontsluiting van 

historische kaartgegevens, die het grootschalig gebruik ervan in het project in de 

weg zaten. 

 Voor de Midden-Waal zijn ouderdommen overgenomen van Hebinck (2008). De 

studie is gebaseerd op een collectie historische rivierkaarten (voor referenties wordt 

verwezen naar Hebinck, 2008), die deels overlapt met de uit het Gelders Archief 

geïnspecteerde kaarten.  

 Er zijn enkele tientallen archeologische rapporten gebruikt, met name 

ondersteunend bij het specificeren van ouderdommen in delen van de uiterwaard die 

al voor 1500 oevergebied waren (referenties in Bijlage C). 

 Voor de periode na 1800 is de Algemene Rivierkaart van Nederland gebruikt 

(Waterstaat 1830-1961; diverse series; schaal 1:10 000). 

 
  

http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miaet=1&micode=1510&minr=3197650&miview=inv2&milang=nl
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Figuur 3.2 Voorbeeld van een kaart uit het Gelders Archief (d.d. 1649; de uiterwaarden stroomopwaarts van 

Nijmegen; kaartnummer: 014-AKV381). Het zuiden is boven. Door series historische kaarten te vergelijken met 

moderne kaartbeelden kan worden geïdentificeerd wanneer geulen en zandbanken begonnen op te slibben en 

daarmee onderdeel werden van de uiterwaarden. Met enige moeite kan in vrijwel het hele gebied de 

(eind)ouderdom van landschapselementen uit de jongste 500 jaar van oud kaartmateriaal worden afgelezen.  

 

3.1.2 Bronnen ten behoeve van de verstoringenkaart 

 

De volgende bronnen zijn bij de samenstelling van de verstoringenkaart gebruikt:  

 Gronddepotkaart (Alterra, Gronddepotkaart 2007) 

 Ontgrondingenkaart (Alterra, Ontgrondingenkaart 2007) 

 Vergravingen- en egalistatiekaart (Alterra, Vergravingen- en egalisatiekaart 2007) 

 Het Bestand Bodemgebruik (CBS, 2008) is gebruikt voor het karteren van afdekkende 

verstoringen zoals ‘wonen’ (bestaande uit de eenheid Woonterrein) en 'bedrijventerrein' 

(bestaande uit eenheden detailhandel; bedrijventerrein en wrakkenopslagplaats. 

 BingMaps (http://www.bing.com/maps/) is gebruikt voor het karteren van verstoringen 

zoals zandwinningsputten.  

3.1.3 Archeologische bronnen 

Om de archeologische bronnen voor het onderzoeksgebied te inventariseren is gebruik 

gemaakt van verschillende soorten databases, rapporten en kaarten. Deze zijn op te splitsen 

in landsdekkende bronnen (bijv. AMK, Archis2) en meer regionaal toegesneden datasets 

(bijvoorbeeld Limesdata, Nieuwe Hollandse Waterlinie). 

 

Als uitgangsbasis is de database Archis2 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) gebruikt. Met meer dan 335.000 waarnemingen verdeeld over bijna 85.000 
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verschillende archeologische vindplaatsen is dit de grootste archeologische dataset van 

Nederland: gegevens over alle binnen de reguliere archeologische monumentenzorg 

onderzochte locaties komen hierin terecht. Ook veel oudere meldingen zijn uit voorloper-

databases in Archis2 opgenomen.  

 

Het totaal aan geregistreerde meldingen wisselt sterk in detailniveau en nauwkeurigheid. Als 

tweede stap zijn alle AMK-terreinen die in het onderzoeksgebied liggen of binnen de 

aangrenzende 500 meter buffer beschouwd. Hierbij ontstaat meteen een verschil: Archis2-

waarnemingen staan als puntlocaties vermeld, terwijl AMK-terreinen als polygonen (vlakken) 

zijn opgenomen. De archeologische dataset van dit project is eveneens gesplitst in een 

punten- en polygonenlaag. De grens tussen putgegevens en polygoongegevens is gesteld op 

50 bij 50 m: in het geval dat een archeologische locatie groter is dan deze omvang, wordt 

deze als polygoon opgenomen. Uiteraard worden polygonen in uitgangsbestanden (zoals de 

AMK) als polygonen gehandhaafd. Het betreft niet alleen terrestrische datasets die zijn 

ingeklaard. Zo is als derde landsdekkende dataset de scheepswrakkendatabase van de RCE 

toegevoegd omdat deze meer wraklocaties en méér informatie over scheepswrakken bevat 

dan Archis2.  

 

De archeologische dataset is verder aangevuld met informatie uit: commerciële 

archeologische rapporten, wetenschappelijke studies, gemeentelijke verwachtingskaarten, en 

specifieke archeologische en cultuurhistorische datasets (bijvoorbeeld Limes, Linies en 

Stellingen, Nieuwe Hollandse Waterlinie). Daarnaast zijn experts geraadpleegd (voor de 

pilotgebieden): B. Vermeulen – Gemeente Deventer, H. van Enckevort & P. van den Broeke – 

Gemeente Nijmegen; voor het Ruimte voor de Rivier projectgebied in algemene zin: E. 

Heunks). Ook zijn de archeologische rapporten die zijn opgesteld in het kader van Ruimte 

voor de Rivier-projecten zijn doorgenomen en relevante aanvullende informatie 

overgenomen. Dezelfde aanpak is gehanteerd bij overige archeologische rapporten die 

deelgebieden in het onderzoeksgebied bestrijken. Een serie wetenschappelijke studies (e.g. 

Arnoldussen 2008; Heeren 2009; van Beek 2009; Vos 2009) bood ook gedetailleerde 

informatie, maar deze is niet uniform over het hele studiegebied beschikbaar. Dit geldt ook 

voor de Limesdataset. Waar deze bronnen op het onderzoeksgebied van toepassing waren, 

zijn ze doorgenomen en is informatie ingeklaard.  

 

Ook zijn alle relevante gemeentelijke verwachtingskaarten in de GIS-omgeving 

samengebracht en geïntegreerd. De kwaliteit van gemeentelijke verwachtingskaarten loopt 

echter behoorlijk uiteen. Soms blijkt voor wat betreft de archeologie simpelweg de inhoud van 

Archis2 te zijn overgenomen zonder die data verder te toetsen. In andere gevallen zijn de 

meldingen uitvoerig gescreend en zijn ook amateurvondsten en lokale kennis gebruikt om de 

dataset zo correct en compleet mogelijk te maken. Integratie in de GIS omgeving maakte het 

mogelijk de achtergronden en opstelwijzen van gemeentelijke verwachtingskaarten te 

analyseren, en de erin besloten gegevens te vergelijken met de landelijke datasets. Van alle 

62 gemeenten die overlap vertonen met het onderzoeksgebied is de verwachtingskaart ge-

georefereerd om de daarop geprojecteerde archeologie met de in deze studie aangelegde 

database te vergelijken en daar waar nodig in te klaren.  

 

De binnen dit project gehanteerde methodiek biedt ook ruimte voor het aanmerken van 

gebieden met relatief verhoogde archeologische verwachting, op basis van door experts 

ingebrachte informatie. Het is op gemeentelijke verwachtingskaarten gebruikelijk dergelijke 

gebieden aan te leggen, op basis van historische bron-, kaart- of foto-informatie, en rondom 

vondstconcentraties en archeologische opgravingen uit het verleden. Er is daarbij sprake van 

twee soorten input: (i) ‘bekende archeologische terreinen’ – deze zijn al afgewogen begrensd 
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op basis van onder andere landschappelijke factoren, zoals AMK-terreinen, esdekken en 

donken (rivierduinen), en (ii) meer conceptueel begrensde ‘bufferzones’ rondom 

puntelementen (bijvoorbeeld een middeleeuws kasteelterrein, schuttersputje) of vermoedde 

lijnstructuren (bijvoorbeeld een veronderstelde weg tussen twee Romeinse castella, zie ook 

Figuur 2.6). 

 

In dit project is voor de gemeenten Deventer (pilotgebied 1) en Nijmegen (pilotgebied 2) het 

archeologische kaartbeeld door middel van expert input beperkt verder aangevuld. Zo werden 

gebieden met een verhoogde kans op archeologische resten (bijvoorbeeld een middeleeuwse 

geul met verhoogde kans op scheepswrakken voor de stad Deventer), enkele 

onbekende/zeer recent ontdekte archeologische vindplaatsen (bijvoorbeeld Fort Hollandia in 

de Waal bij Nijmegen) en enkele bufferzones rond of langs archeologische terreinen 

toegevoegd. De methodische opzet van de verwachtingskaart voor de uiterwaarden maakt 

het mogelijk in de toekomst ook expert knowledge uit andere gebieden betrekkelijk eenvoudig 

in de kaartbeelden over te nemen. Gezien de beperkte hoeveelheid beschikbare tijd voor dit 

project was het bij voorbaat niet haalbaar om de expert knowledge op te schalen naar het 

gehele onderzoeksgebied.  

3.1.4 Cultuurhistorie 

Voor de pilotgebieden zijn ook cultuurhistorische elementen geïnventariseerd. Daartoe zijn 

oudere series topografische kaarten, gemeentelijke cultuurhistorische kaarten en enkele 

digitale datasets (zoals CultGIS en de Bolwerkkaart) geraadpleegd. De oudere topografische 

kaarten zoals de Bonnebladen (vanaf 1865 AD) en de Topografische Militaire Kaarten (1850-

1865 AD) en de Rivierkaarten (1830-1961 AD) zijn landsdekkend opgesteld en vormen 

daarmee een geschikte bron om cultuurhistorische informatie uit over te nemen (ligging) en af 

te leiden (ouderdom). Alle cultuurhistorische elementen (bijvoorbeeld duikers, historische 

bebouwing, molens) op deze kaarten voor zover deze binnen de grenzen van de twee 

pilotgebieden lagen, zijn gedigitaliseerd. Hierbij gold – net als voor archeologische datasets – 

dat een cultuurhistorische entiteit in principe als een puntlocatie gedigitaliseerd word tenzij 

het oppervlak groter is dan 50x50m (dit is de grootte van de rastercellen van de uiteindelijke 

verwachtingskaart). De cultuurhistorische elementen, zowel punt- als polygoonelementen, 

zijn vervolgens voorzien van een bronherkomst (bijv. ‘Bonnekaart 1805’ ) en een ouderdom 

(start- en einddatering).  

 

De dataset is nog verder aangevuld met informatie van gemeentelijke cultuurhistorische 

kaarten, CultGIS, de Bolwerkkaart en van enkele specifieke historische kaarten (bijvoorbeeld 

Beaurain 1782 – Knotsenburg). In de huidige vorm richt de Verwachtingskaart Uiterwaarden 

Rivierengebied zich verder niet op de cultuurhistorie. Het werk in de pilotgebieden moet als 

verkennende oefening tot verder opschalen worden beschouwd, en de cultuur-historische 

delen van de dataset beslaat dus niet het gehele huidige onderzoeksgebied.  
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3.2 Rubricering van de inventarisaties archeologie en cultuurhistorie 

 

Disclaimer: De in deze paragraaf gerapporteerde kengetallen zijn gebaseerd op de versie van 

de UIKAV database uit maart 2014. De opgeleverde eindversie van mei 2014 bevat enkele 

laatste correcties en aanvullingen in de archeologische databases, waardoor aantallen en 

percentages in Tabel 3.2 en 3.3 bij herberekeningen iets zullen afwijken van de hier 

gerapporteerde getallen.  

 

PDF-Atlas Bijlage I (zie ook H5) biedt een visueel overzicht van de uiteindelijke 

archeologische database (Digitale Bijlage 20_Basiskaart_Archeologie). Een uitdraai van de 

inhoud van de database aan archeologische vondsten in platte tekst (ca. 1800 pp.) is te 

vinden in PDF-catalogus Bijlage N.  

3.2.1 Resultaten van de archeologische inventarisatie 

De archeologische inventarisatie heeft tot drie verschillende lagen/datasets geleid: een 

puntenlaag (n=1573), een polygonenlaag (n=135) en een op expert-aanpassingen 

gebaseerde ‘bufferzone’ laag (n=186). De puntenlaag bestaat voor driekwart uit Archis2-

waarnemingen en informatie uit wetenschappelijke studies. Binnen de polygonenlaag was 

sprake van enige overlap tussen verschillende in te klaren brondatasets. Zo kwamen 

terreinen met een hoge verwachting voor de Romeinse tijd zowel in de Limes-dataset als de 

AMK-database voor en stonden deze in voorkomende gevallen ook weergegeven op de 

gemeentelijke verwachtingskaarten. Om dubbele polygonen te voorkomen zijn de AMK-

terreinen als de ‘primaire bron’ beschouwd. Als gevolg hiervan beslaan de AMK-terreinen 

ruim 60% van de polygonen (Tabel 3.2). De expert-aanpassingenlaag bestaat voor bijna 60% 

uit polygonen die afkomstig zijn van gemeentelijke verwachtingskaarten. Het gaat daarbij om 

gebieden met een hoge tot zeer hoge archeologische verwachting zoals historische dorps- en 

stadskernen.  

 

3.2.2 Resultaten van de cultuurhistorische inventarisatie 

Bij de cultuurhistorische inventarisatie zijn de entiteiten opgedeeld in een punten- en 

polygonenlaag. Bijna de helft van alle cultuurhistorische puntlocaties is afkomstig van 

gemeentelijke kaarten en deze liggen verspreid door het hele onderzoeksgebied (Tabel 3.3). 

Negentig cultuurhistorische puntlocaties in de twee pilotgebieden zijn overgenomen van 

historische kaarten. Ook cultuurhistorie uit de Ruimte voor de Rivier-rapporten is daar waar 

mogelijk, meegenomen. De verhoudingen tussen de drie bronnen is voor zowel de 

puntenlaag als de polygonenlaag ongeveer gelijk. De meeste polygonen zijn afkomstig van 

gemeentelijke kaarten, gevolgd door historische kaarten (Tabel 3.2). Ook voor de 

polygonenlaag geldt dat de polygonen die van historische kaarten zijn overgenomen zich tot 

de twee pilotgebieden beperken.  
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Tabel 3.2 Overzicht van de bronnen gebruikt voor het samenstellen van de punten-, polygonen-, en expert- 

aanpassingen GIS-databases. RvdR=Ruimte voor de Rivier, AMK= Archeologische Monumenten Kaart. 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Overzicht van de bronnen gebruikt voor het samenstellen van de punten- en polygonenlaag databases 

voor cultuurhistorie met daarbij de relatieve bijdrage van de verschillende bronnen. RvdR=Ruimte voor de Rivier, 

schuingedrukt= aantal punten/polygonen in pilotgebieden. 

 

  

Puntenlaag archeologie Aantal (n) Aantal (%) 

Archis2 875 55,6 

Gemeentelijke kaarten 103 6,5 

Limes-dataset 4 0,3 

Commerciële rapporten 109 6,9 

RvdR-rapporten 118 7,5 

Wetenschappelijke studies 364 23,1 

Totaal 1573 100,0 

 

Polygonenlaag archeologie Aantal (n) Aantal (%) 

AMK-terrein 83 61,5 

Gemeentelijke kaarten 12 8,9 

Limes-dataset 12 8,9 

RvdR-rapporten 28 20,7 

Totaal 135 100,0 

 

Expert-aanpassingenlaag archeologie Aantal (n) Aantal (%) 

Expert input 27 14,5 

Gemeentelijke kaarten 109 58,6 

Historische kaarten 4 2,2 

Limes 11 5,9 

RvdR-rapporten 32 17,2 

Wetenschappelijke studies 3 1,6 

Totaal 186 100,0 

Puntenlaag cultuurhistorie Aantal (n) Aantal (%) 

Gemeentelijke kaarten 128 (2) 46,7 

Historische kaarten 90 (90) 32,8 

RvdR-rapporten 56 20,4 

Totaal 274 100,0 

 

Polygonenlaag cultuurhistorie Aantal (n) Aantal (%) 

Gemeentelijke kaarten 54  51,9 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 29 27,9 

RvdR-rapporten 21 (2) 20,2 

Totaal 104 100,0 
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3.3 Her-evaluatie en opschoning archeologische data 

Alle archeologie is getoetst en beoordeeld naar de mate van zekerheid met betrekking tot 

bron, precisie van de plaatsbepaling, zekerheid van aard en datering. Voor de categorie bron 

is vastgesteld of de archeologische waarneming van een antiquarisch vermelding of kaart, uit 

een commercieel rapport of bijvoorbeeld uit een wetenschappelijke publicatie afkomstig is. 

Hieraan is een betrouwbaarheid gekoppeld met een scoreverloop van 1 - 5, waarbij 1 

(antiquarische melding) de laagste betrouwbaarheid geeft en 5 (recent archeologisch rapport 

of kaart) de hoogste betrouwbaarheid biedt.  

 

Met precisie plaats wordt de zekerheid uitgedrukt dat de coördinaten ook daadwerkelijk de 

juiste vindplaatsen weergeven. Hiervoor geldt een scoreverloop van 0 – 5, waarbij 0 een 

administratieve toewijzing is en 5 de locatie exact aangeeft. Elke waarneming in Archis2 

bestaat bijvoorbeeld uit een x- en een y-coördinaat die uitgedrukt is in meters (RD NEW). Een 

waarneming met als coördinaten X: 191000 en Y: 552000 krijgt een precisie van 0 omdat de 

laatste drie getallen (dus op honderden meters) zijn afgerond. Vaak staat in een dergelijk 

geval in de beschrijving ook nog vermeld dat er sprake is van centrumcoördinaten. Een 

waarneming met de coördinaten X: 191853 en Y: 552409 krijgt een precisie van 5 aangezien 

de vermoedelijke locatie tot op de meter nauwkeurig is vermeld.  

 

De aard van een waarneming is niet altijd even helder en dit wordt tot uitdrukking gebracht in 

de categorie zekerheid aard. Hiervoor geldt een scoreverloop van 1 – 5, waarbij een hoger 

getal een grotere mate van zekerheid van de bepaling van de aard uitdrukt. Scheepshout in 

een rest geul krijgt als aard bijvoorbeeld 'Fluviatiel, wrak' met een zekerheid van 5. De 

zekerheid was een 3 geweest indien alleen 'hout' in de bron had gestaan. Van vondsten 

waarvan de originele inbeddings- of culturele context niet meer is te achterhalen, zoals ‘losse 

vondsten’ of vondsten uit zandzuigputten krijgen als voor hun zekerheid van aard een 1 

omdat de contextinformatie ontbreekt.  

 

De datering van elke waarneming is weergegeven door middel van vier grenzen. Aan de 

hand van een baardmankruik die gefabriceerd is tussen 1575 en 1600 (Nieuwe Tijd A) wordt 

dit geïllustreerd:  

 Start (zeker): deze grens is de startdatering waarvan zeker is dat de daadwerkelijke 

datering hier binnen valt: de baardmankruik komt uit de Nieuwe Tijd A; dus 1500. 

 Start (mogelijk): Dit is een nauwkeurigere datering van de startgrens: op basis van 

bijvoorbeeld typologische kenmerken is bekend dat dit specifieke type baardmankruik 

werd gemaakt vanaf 1575. 

 Einde (mogelijk): Zie vorige toelichting: op basis van typologische kenmerken is bekend 

dat dit type baardmankruik werd geproduceerd tot 1600.  

 Einde (zeker): dit is de einddatering waarvan zeker is dat deze klopt, bijvoorbeeld de 

maximale einddatering van de globale categorie baardmankruik: 1650. 

 

De datering van archeologisch materiaal van vóór de jaartelling wordt door middel van 

negatieve getallen aangegeven (2000 BC = -2000). Aan elke datering is een zekerheid 

datering gekoppeld, die eveneens loopt van 0 – 5, waarbij 0 een zekerheid in millennia geeft, 

3 in eeuwen en 5 in jaren. De als voorbeeld hierboven besproken baardmankruik uit 1575-

1600 krijgt een zekerheid van 5. Een voorwerp dat dateert uit de periode 4600 BC – 1950 AD 

krijgt een zekerheid van 0. Waarnemingen met een onbekende datering krijgen een 

afwijkende score: 9.  
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3.4 Indeling betrouwbaarheid archeologie 

Op basis van de hierboven beschreven zekerheidscategorieën is een selectie gemaakt van 

de betrouwbare waarnemingen. Door alleen de betrouwbare waarnemingen mee te nemen is 

de interne kwaliteit van de database verbeterd, maar was het tevens mogelijk om interne 

kwaliteitscontroles uit te voeren waarbij geologische en archeologische ouderdommen voor 

geomorfogenetische eenheden met elkaar vergeleken worden. In het volgende overzicht 

wordt per stap uitgelegd hoe deze selectie tot stand is gekomen. 

 

Stap 1: De waarnemingen die alleen centrumcoördinaten hebben kunnen voor veel 

vertekening van het vondstenbeeld en -patroon zorgen aangezien de exacte of eigenlijke 

vondstlocatie onbekend is. Daarom zijn alle archeologische waarnemingen met een ‘precisie 

plaats’ van 0 niet meegenomen binnen de selectie. Het gaat hierbij alleen om waarnemingen 

uit de puntenlaag aangezien de grootte en vorm van een polygoon per definitie onderbouwd 

is. 

 

Stap 2: Waarnemingen waarvan de datering onbekend is (dateringszekerheid 9) worden als 

niet bruikbaar beschouwd en om die reden weggelaten.  

 

Stap 3: Als laatste zijn alle losse vondsten (ontbrekende contextinformatie) geïnventariseerd. 

Deze staan als ‘losse vondst’ onder de categorie ‘Aard’ vermeld en hebben in de meeste 

gevallen een ‘Zekerheid aard’ van 1. De losse vondsten uit de eerste tijdsperiode (300000 – 

3500 BC) zijn wel met de selectie meegenomen omdat de hoeveelheid materiaal uit deze 

periode al zeer beperkt is. Paleolithische landschapsbeelden en vondsten (de periode voor 

9000 BC) zijn in het project niet beschouwd. 

 

Uitvoering van de hiervoor genoemde selectiestappen resulteerde in een totaal van 814 min 

of meer betrouwbare waarnemingen. Deze zijn vervolgens op basis van hun ‘zekere datering’ 

ondergebracht in de volgende perioden, waarbij de cijfers 1 t/m 9 een codering vormen van 

hun ouderdom. Deze codering volgt de indeling in tijdsnedes die in het project gehanteerd 

zijn (zie §2.4): 

 
1. 9000 - 3500 BC (Mesolithische Jagers & Verzamelaars en Vroeg-Neolithicum) 

2. 3500 – 1500 BC (Midden-Neolithicum en Vroege Bronstijd) 

3. 1500 – 800 BC (Midden Bronstijd en Late Bronstijd) 

4. 800 BC – 270 AD (IJzertijd en Romeinse Tijd tot val Limes) 

5. 270 – 900 AD (Romeinse Tijd na val Limes en Vroege Middeleeuwen tot Vikingen) 

6. 900 – 1300 AD (Vroege Middeleeuwen en Hoge Middeleeuwen) 

7. 1300 – 1600 AD (Late Middeleeuwen) 

8. 1600 – 1850 AD (Nieuwe Tijd) 

9. 1850 – 2014 AD (Nieuwste Tijd) 

X.  Niet geselecteerde waarnemingen (onbetrouwbaar) 

 

Elke categorie beslaat één of meerdere archeologisch afgebakende perioden. De categorieën 

met de code 1 tot en met 9 zijn het meest nauwkeurig en komen overeen met tijdsneden voor 

de verwachtingskaart. Wanneer vondsten uit meerdere perioden kunnen dateren, worden ook 

meerdere getallen toegekend (bijv. ‘234’ voor ‘3500 BC-270 AD’). De overige coderingen (12 

tot en met 89, zie Tabel 3.4) bevatten dus waarnemingen die stuk voor stuk een datering 

hebben die breder dan één periode maar niet breder dan twee perioden is – en die daarmee 

nog steeds als betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Een beperkt deel van de 

archeologische waarnemingen heeft een ruime datering die méér dan twee perioden beslaat 
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en wordt daardoor als minder betrouwbaar gezien. De onbetrouwbare waarnemingen zijn 

steevast met een ‘X’ aangeduid, met uitzondering van waarnemingen die weliswaar 

onbetrouwbaar op basis van ‘nauwkeurigheid locatie’ of ‘betrouwbaarheid bron’ zijn, maar wel 

een duidelijk afgebakende datering hebben. Deze zijn ondergebracht onder de codes ‘X1’ tot 

en met ‘X9’ (Tabel 3.4).  

 

Bovenstaande rubricering van de vondsten naar tijdsnede zijn in de diverse databases en 

GIS-bestanden steeds opgeslagen in het veld ‘DAT_CODE’. In de geautomatiseerde 

productiestappen van de serie verwachtingskaarten (H4), wordt de codering gebruikt om de 

archeologische verwachting voor de betreffende terreinen (archeologische polygonen), in de 

betreffende tijdsnede(n), naar hoog op te waarderen (§4.4.2). De vondstendatabase met 

puntlocaties is in deze stappen niet direct gebruikt. De rubricering in het veld ‘DAT_CODE’ 

worden wel gebruikt om selecties vondsten per tijdsperiode te maken, en deze over de 

archeologische verwachtingskaarten heen af te beelden. Een serie figuren in H5 en de 

verwachtingskaartseries in Bijlagen J en K tonen de vondstendichtheid per tijdsperiode over 

het door landschapsdynamiek veranderlijke archeologische verwachtingsbeeld.  
 

Tabel 3.4 Classificatie van archeologische vondsten op grond van hun dateringsperiode,  

gegroepeerd naar de bandbreedte en de betrouwbaarheid van de dateringen. 
 

Betrouwbaar Dat_Code  Minder betrouwbaar Dat_Code  Onbetrouwbaar Dat_Code 

300000 - 3500 
BC  

1  300000 – 800 BC 123  300000 - 3500 BC  X1 

3500 - 1500 BC 2  3500 BC – 270 AD  234  3500 - 1500 BC X2 

1500 – 800 BC 3  3500 BC – 900 AD 2345  1500 – 800 BC X3 

800 BC – 270 
AD 

4  1500 BC – 900 AD 345  800 BC – 270 AD X4 

270 – 900 AD 5  800 BC – 1300 AD 456  270 – 900 AD X5 

900 – 1300 AD 6  800 BC – 1600 AD 4567  900 – 1300 AD X6 

1300 – 1600 AD 7  800 BC - 1850 AD 45678  1300 – 1600 AD X7 

1600 – 1850 AD 8  800 BC – 2014 AD 456789  1600 – 1850 AD X8 

1850 – 2014 AD 9  270 – 1600 AD 567  1850 - 1950 AD X9 

300000 – 1500 
BC 

12  270 - 1850 AD 5678  300000 BC – 2014 AD X 

3500 – 800 BC 23  270 – 2014 AD 56789    

1500 BC – 270 
AD 

34  900 - 1850 AD 678    

800 BC – 900 
AD 

45  900 – 2014 AD 6789    

270 – 1300 AD 56  1300 – 2014 AD 789    

900 – 1600 AD 67       

1300 – 1850 AD 78       

1850 – 2014 AD 89       
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4 Stapsgewijze productie van de gelaagde verwachtingskaart 

Dit hoofdstuk documenteert stapsgewijs de technische en praktische procesgang van het 

productieproces (Fig. 4.1). Dit is noodzakelijk om toekomstig beheer, aanvulling en 

onderhoud van het geleverde product mogelijk te maken. Dit is een uitgebreid hoofdstuk, 

omdat het niet alleen de productie van de diverse eindproducten documenteert (de 

geaccumuleerde verwachtingskaart en de verwachtingskaarten voor de diverse tijdsnedes), 

maar ook de productie van de daartoe benodigde basiskaarten (voor een bespreking van de 

selectie en verwerking van de primaire bronnen zie H3). Bovendien is omwille van 

transparantie en onderhoudbaarheid, ook de opzet en uitvoering van de geautomatiseerde 

procedures en berekeningen gedocumenteerd (zie ook §1.7). De onderliggende 

uitgangspunten van de toegepaste methodiek waren al beschreven in H2.  
 

Op hoofdlijnen is de volgende procesgang gevolgd. Allereerst waren er de nodige stappen 

om beschikbare gegevens te herorganiseren en klaar te maken voor automatische 

verwerking. De werkzaamheden daartoe zijn gedocumenteerd in §4.1-4.3. 

 
1. Aanleggen basiskaarten fysische geografie, te weten de polygoonkaarten: 

a. Landschapsouderdom (van het deltaische landschap) 

b. Pre-deltaïsch landschap (het landschap dat door de delta begraven is) 

c. Verstoringen 

2. Aanleggen basiskaarten archeologie, te weten de polygoonkaarten: 

a. Archeologie  

b. Cultuurhistorie 

c. Bijkomende expert-informatie (expert-aanvulling en/of ‘buffers’) 

 en de documentatie van puntwaarnemingen in een database 
d. Database Archeologie 

3. en het opstellen van een archeologisch verwachtingenmodel  

a. eveneens in de vorm van een database,  

voor alle in de basiskaarten onderscheiden landschapseenheden, 

voor terrestrische en aquatische archeologie,  

en waar relevant naar archeologische periode nader gespecificeerd. 

 

Vervolgens was het combineren en creëren van output aan de orde, gedocumenteerd in §4.4: 
4. Ontwerpen en automatiseren van berekeningsmethodiek, te weten 

a. Specificeren van de negen tijdsneden 

b. Combineren van de basiskaarten in GIS  

c. Doorrekenen van het verwachtingenmodel voor iedere tijdsnede 

d. Combineren van gelaagde verwachtingsbeelden tot totaalkaart 

 

 en als onderdeel van de oplevering van de digitale producten: 
e. Legendaontwerp van de verwachtingskaarten (zie ook §5.4) 

f. Samenvattend documenteren van de kaartbeelden uit stap 1-3 (H5 en H6) 
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Fig. 4.1 Procesgang van de productie van de UIKAV archeologische verwachtingskaarten 
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4.1 Aanleggen basiskaart landschapsouderdom 

In de projectopzet, is de UIKAV basiskaart Landschapsouderdom basiskaarten een belangrijk 

fundament voor de archeologische verwachtingskaarten. Met het aanleggen van deze 

basiskaart werd het mogelijk voor een serie tijdsneden, in een serie geautomatiseerde GIS-

bewerkingen,  kaartbeelden te produceren, die de basis vormen voor de verwachtingskaarten 

(zie §4.4). Het uitgangspunt is hierbij de huidige staat van het landschap. Deze paragraaf 

documenteert de keuzes en stappen die gemaakt zijn bij het aanleggen van deze basiskaart. 

 

De basiskaart bevat informatie over de archeologische tijdsdiepte van ieder onderscheiden 

landschapselement in het huidige landschap. De basiskaart maakt ook onderscheid naar 

ontstaanswijze van de diverse landschapseenheden, voor zover dat voor de tijdsdiepte van 

de archeologie in en op de betreffende landschapseenheid relevant is. In uittreksels voor 

tijdsneden die op de basiskaart gebaseerd zijn, kan onderscheid gemaakt worden naar het 

bestaan en functioneren van de landschapseenheid gedurende de betreffende tijdsnede. Een 

binnenbocht langs de rivier die in de huidige situatie onderdeel van de oever van de rivier is, 

kan in een eerdere tijdsnede onderdeel als actieve rivierbedding met zandbanken aangeduid 

worden. Voor zover het landschap uit ouder tijdsnedes gepreserveerd is (d.w.z. niet door 

rivieractiviteit in jongere fases verstoord), geven zulke kaarten aan waar rivieren actief waren, 

waar beddingen aan het verzanden en geulen aan het dichtslibben waren, en waar ouder 

landschap bestond. 

 

De digitalisatiewerkzaamheden ten behoeve van de UIKAV basiskaart Landschapsouderdom 

hebben in de eerste helft van de projectuitvoering plaatsgevonden. Vervolgens is de kaart op 

basis van nadere literatuurstudie, ad-hoc kruisvergelijking met de archeologische gegevens 

en feedbackrondes met gebiedsexperts, iteratief verbeterd tot het uiteindelijk opgeleverde 

product.  

 

Kader: Geomorfologische kaart of Paleogeografische kaart? 

 

De basiskaart is een kartering van hedendaagse uiterwaard-geomorfologie met ouderdom 

informatie voor de daarin onderscheiden elementen. Elementen die er vroeger waren, maar 

nu niet meer, heten in de digitale opzet ‘verstoorde gebieden’. Ze dragen wel informatie over 

wanneer de verstoring begon en of dat een natuurlijke was (bijv. een migrerende rivierbocht) 

of een antropogene (bijv. een zandwingat), maar zulke polygonen dragen geen informatie 

over het landschap voor de verstoring begon. Dit is een belangrijk verschil met bijvoorbeeld 

de digitale kaartlagen uit het Basisbestand Paleogeografie (Cohen et al. 2012), waarin 

reconstructies van later geërodeerde stroomgordels expliciet juist wel zijn opgenomen.  

 

De Basiskaart Landschapsouderdom is dus geen paleogeografische GIS-laag, maar moet 

gezien worden als een gecombineerde geomorfologische en geologische kaart. De voor de 

diverse tijdsnedes afgeleide kaartbeelden moeten gezien worden als verspreidingskaarten 

van gepreserveerd oud oppervlak.  

 

In de huidige vorm kan de basiskaart Landschapsouderdom simpel weg over de 

‘ouderdomskaarten’ uit het Basisbestand Paleogeografie worden afgebeeld (op basis van de 

ouderdommen in de kolom ‘Stagnant’) en zo de ouderdomskaart van de delta in de 

uiterwaarden nader detailleren. Bijlage H demonstreert dit. Om de verbeterde 

uiterwaardkartering ook in de tijdseries en ontwikkelingsmodellen van het riviernetwerk van 

de delta mee te kunnen nemen - het hoofddoel van het Basisbestand Paleogeografie – is een 

handmatige update van het deltadekkende bestand. Zo een update is voor eind 2014 

voorzien (K.M. Cohen, Universiteit Utrecht). 
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4.1.1 Schaal en ruimtelijk oplossend vermogen 

Voor de schaal van het aan te leggen basisbestand Landschapsouderdom, zijn de 

kaartbeelden van actuele gemeentelijke verwachtingskaarten bepalend geweest. De UIKAV 

basiskaart diende voor wat betreft het onderscheiden landschapsdetail eenzelfde, of beter, 

niveau te halen als dat van de meest gedetailleerde gemeentelijke verwachtingskaarten (zie 

ook H2 en H3). Bij het aanleggen van de basiskaart is dan ook dezelfde soorten 

broninformatie gebruikt, als die door makers van gemeentelijke verwachtingskaarten in de 

afgelopen 10 jaar gebruikt zijn. De belangrijkste zijn: 

 

 patronen in hoogtebeelden op basis van het AHN, die geomorfologisch geïnterpreteerd 

zijn, 

 inzichten betreffende de ontstaanswijze uit eerdere geomorfologische, geologische, en 

bodemkundige karteringen (op booronderzoeken uit het verleden gebaseerd),  

 de documentatie van de landschapsgeschiedenis in toelichtingen bij de gemeentelijke 

archeologische verwachtingskaarten. 

  

Met andere woorden: voor de UIKAV zijn dezelfde bronnen als onderlegger gebruikt, als 

welke actueel bij het maken van gemeentelijke verwachtingskaarten gebruikt worden. 

Uiterwaarden vormen op veel gemeentelijke verwachtingskaarten een zone aan de rand van 

het gemeentelijk grondgebied, met een relatief klein oppervlak en een sterk van het 

binnendijkse gelegen gebied afwijkend landschap. In de regel wordt binnen de uiterwaarden 

in legenda’s slechts een beperkt aantal elementen onderscheiden, waarbij tussen 

naastgelegen gemeentes aanzienlijke verschillen kunnen optreden. Dit geldt ook voor 

landelijke karteringen (schaal 1:50,000) waarin de uiterwaarden zijn opgenomen, zoals de 

Geomorfologische Kaart en de Bodemkaart (Alterra). 

  

Door het aanleggen van de basiskaart zijn de – op legendaontwerp terug te voeren – 

verschillen in de kaartbeelden tussen gemeenten geüniformeerd. Een veel voorkomende 

praktijk bij landschapskarteringen in uiterwaarden, is dat uitgesproken hooggelegen 

elementen (oeverwallen, kronkelwaardruggen, opduikende pleistocene zandkopjes) en 

uitgesproken laaggelegen elementen (strangen, wielen, beekdalen) apart onderscheiden 

worden, en dat vervolgens het overgebleven oppervlak als ‘niet uitgesproken hoog of laag’ 

wordt gekarteerd. In het kaartbeeld liggen de duidelijk hoge en lage elementen dan als 

eilandpolygonen in de matrix-polygoon van de middelhoge tussenwaarde. In een 

basisbestand waar aan landschapselementen ook ouderdomsinformatie gekoppeld moet 

worden, zijn zulke matrix-polygonen met groot ruimte- en tijdsbeslag onwenselijk, omdat de 

archeologische verwachting op basis van zulke polygonen niet eenduidig en dus moeilijk te 

onderbouwen zal zijn. 

  

Om bovenstaande redenen was het vaak nodig de opdeling van de uiterwaarden in 

deelvlakken aanzienlijk te verfijnen ten opzichte van de (als bronnen betrokken) 

basiskarteringen. Een aanzienlijk deel van de GIS-digitaliseerwerkzaamheden in het project 

bestonden uit het op ouderdom onderscheiden van opeenvolgend gevormde deelvlakken in 

bochten. Verder vereiste ook het kunnen administreren van ouderdomsinformatie nadere 

opdeling van geomorfologische elementen in deelvlakken. Waar dat mogelijk was, zijn lijn- en 

vlakelementen uit digitale versies van de bronbestanden direct overgenomen in de 

basiskaart. In andere gevallen zijn begrenzingen opnieuw gedigitaliseerd. Voor 

landschapselementen waarbij dit relevant was, is ook van geschaduweerde AHN-

hoogtebeelden en historisch topografisch kaartmateriaal gebruik gemaakt, als achtergrond bij 

het on-screen hernieuwd digitaal begrenzen van landschapselementen.  
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De kartering van het uiterwaardlandschap is door de meer generieke systematiek van 

opdelen van het landschap verbeterd. De geomorfologische terminologie zoals gebruikt 

tijdens het digitaliseren, en binnen dit rapport, volgt die in van ‘Zand in Banen’ (Cohen et al. 

2009; H5, H7, H8). 

 

De basiskaart met landschapsouderdom geeft ook informatie over natuurlijke verstoringen in 

het verleden (het actief worden van een beddinggordel). Andere als verstorend te 

beschouwen landschapselementen in de basiskaart zijn: de huidige vaargeul en de kribvak-

zone daar direct omheen, zand- en grindgaten en dijkdoorbraakgaten (wielen). Voor al deze 

elementen is het uitgangspunt dat de verstoring meters diep gereikt heeft. Dit betekent dat er 

geen archeologie ouder dan het ontstaan van de verstoring verwacht wordt, anders dan ex-

situ toevallige vondsten in verplaatste toestand en verstoorde context. Ook voor deze 

elementen is de begrenzing gebaseerd op het AHN en eerdere geomorfologische karteringen 

(H3).  
 

Kader: Bedoelde gebruiksschaal UIKAV basiskaarten en verwachtingskaarten 

 

De bedoelde gebruiksschaal van de kartering is gelijk gebleven aan die van de landelijke 

geomorfologische kaart en die van gemeentelijke verwachtingskaarten. In het papieren 

tijdperk waren dit schalen 1:50,000 en 1:25,000 (publicatieschaal, kaartproductie vond dan 

meestal plaats op 1:10,000). Dit geldt voor veel als uitgangsmateriaal digitaal betrokken 

bronkaarten (H3), voor de hier besproken basiskaarten, en ook voor de uiteindelijke 

verwachtingskaarten. In het digitale tijdperk is verdere ingezoomd gebruik (binnen GIS 

omgevingen) vaak de praktijk (naar 1:10,000 of 1:5,000, ongeveer de productieschaal). Wordt 

nog verder ingezoomd, dan kan dit een schijnnauwkeurigheid suggereren. Als bijsluiter bij 

een vector-kaartbestand hoort dus een waarschuwing betreffende gebruik voorbij de 

productieschaal (en naleving ervan met weergave-instellingen in de legenda beperkt 

afgedwongen). Een alternatief is de vectorkaarten naar regelmatig raster te vergridden. De 

bedoelde gebruiksresolutie is dan naar cellen met een footprint van 50x50 m. Voor geen van 

de binnen dit project geleverde producten wordt een gebruik op schalen verder ingezoomd 

dan 1:10,000 aanbevolen. De bedoelde gebruiksschaal van de verwachtingskaarten is 

1:25,000. Dit is in de PDF-Atlas versies van de kaartproducten de gehanteerde schaal. In GIS 

is de referentie-schaal op 1:10,000 ingesteld.  

 

Waar bij sterk inzoomen detail-afwijkingen van begrenzingen tot enkele meters worden 

geconstateerd tussen de nieuwe basiskaart en de betrokken bronkaarten, dient dit als een 

gevolg van de productieprocessen van bron- en basiskaart beschouwd te worden. Dit speelt 

voornamelijk een rol bij relatief scherpe grenzen die ontstaan door laterale eroderende 

omwerking, zoals in de buitenbocht van een riviergeul. Op zulke locaties is noch de 

begrenzing in de bronkartering, noch de begrenzing in de nieuwe kaart noodzakelijkerwijs de 

meest correcte. De kartering weerspiegelt hier de grenzen van nauwkeurigheid die gehaald 

kunnen worden uit moderne topografische gegevens (AHN, AHN2) en aan de basis liggende 

dichtheid van ondergrondgegevens (boordichtheden in boorcampagnes die aan 

bronkarteringen ten grondslag lagen).  

 

Waar begrenzingen afwijkingen van tientallen meters vertonen tussen de basiskaart en een 

bronkaart, is de afwijking niet toe te schrijven aan het opzoeken van de grenzen van 

nauwkeurigheid. Dit speelt voornamelijk waar grenzen uitgesproken hogere of lagere delen 

van de omgeving afscheiden. In veel gevallen zal blijken dat ter plaatste een begrenzing uit 

een concurrerende bronkaart is overgenomen. De afwegingen voor de keuze tussen 

concurrerende bronnen (Bijlage C) worden per uiterwaarddeelgebied besproken in de 
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catalogus (§5.3; Bijlage M). Het nastreven van uniformiteit van het kaartbeeld langs de 

verdere riviertak (stroomopwaarts, stroomafwaarts) en het uiteindelijk gebruiksdoel als 

basiskaart voor het doen van archeologische verwachtingen in een veranderlijk landschap, 

waren verdere redenen om na overname van landschapselementen uit bronkaarten, lokaal 

kleine aanpassingen door te voeren. 

 

Op polygoonniveau is in de basiskaart geen directe terugkoppeling naar de gebruikte 

bronkaarten bijgehouden, laat staan koppelingen naar individuele elementen daarbinnen. Wel 

zijn per uiterwaardsegment in een catalogus alle gebruikte bronnen beschreven (§5.3; Bijlage 

C). Door basiskaart, uiterwaard-indelingskaart en catalogus in GIS te koppelen, kan de 

brondocumentatie ook in GIS gebruikt worden. De relatie met bronkaarten is vervolgens 

verder visueel te leggen door verschillende bestanden ‘in overlay’ visueel te combineren. Dit 

is ook de wijze waarop de basiskaart tijdens de productie op interne consistentie is 

gecontroleerd, en hoe conflicten met betrokken bronnen zijn opgespoord en iteratief zijn 

gecorrigeerd. 

 

Kader: Verbeteringsmogelijkheden UIKAV Basisbestand Landschapsouderdom 

 

Het is mogelijk het kaartbeeld in volgende versies van deze basiskaart, als onderdeel van 

onderhoudslagen verder te detailleren of aan te passen. Het is daarbij allereerst belangrijk te 

realiseren dat niet alleen nieuw geomorfologisch, archeologisch of geologisch veldonderzoek 

daar aanleiding toe kan geven, maar dat ook de digitale exercitie van het creëren van 

ouderdomskaarten en landschapsbeelden voor tijdsnedes, daartoe aanleiding geeft. Drie 

eerste iteratieve verbeterrondes zijn onderdeel van het project geweest. 

 

Verder geldt dat het basisbestand verbeterd kan worden door in hoger detail lokale bron-

gegevens te betrekken: direct op basis van grondboringen in plaats van indirect op basis van 

bestaande karteringen. Het aangaan van een dergelijk proces heeft alleen nut als er 

voldoende complete beschikbaarheid van zeer diverse lokale brongegevens van gemeentes 

en archeologische onderzoeksbureaus bij elkaar gebracht te worden. Als dat gebeurt, dan 

moeten de lokale gegevens ten behoeve van de interpretatie ook nog eens geüniformeerd 

worden, naar het formaat van landelijke datasets (zoals TNO’s DINO formaat of UU’s LLG 

formaat of Alterra’s BIS formaat; van deze landelijke dataset bestaan reeds onderling 

uitwisselbare vormen). De naderende invoering van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

onder verantwoording van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, zou dit in de toekomst 

makkelijker kunnen maken dan het tot op heden was. 

 

Als de gegevens bijeengebracht zijn, dan is er vervolgens een nog een uitgebreide 

controlerende interpreterende slag nodig van de bestaande karteringen die op deeldatasets 

gebaseerd waren. Naar voorbeeld van het project Zand in Banen (Cohen et al. 2009) kost dit 

een klein team effectief ongeveer een jaar per riviertak. Daarna volgen dan nog relatief 

beperkte digitaliseer- en label-activiteiten om in het basisbestand de noodzakelijke 

aanpassingen door te voeren (ongeveer een maand). Teruggaan op bronnen met een hoger 

detail dan reeds geïnterpreteerde kaarten is dus een zeer arbeidsintensief proces. Zo een 

slag paste niet binnen de doorlooptijd van het huidige project. 
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4.1.2 Toekennen van ouderdommen aan de landschapselementen 

De basiskaart Landschapsouderdom is een kaartlaag, waarin niet alleen de ontstaanswijze 

van de diverse landschapselementen, maar ook de ouderdom van ontstaan op systematische 

wijze wordt opgeslagen. Dit gebeurt per landschapselement (= per polygoon) in een serie 

polygoonattributen. De gehanteerde systematiek is een uitbreidende variant van de 

systematiek die eind jaren ’90 op de Universiteit Utrecht is ontwikkeld ten behoeve van de 

kartering ‘Berendsen & Stouthamer, 2001’. 

 

Deze systematiek was ontwikkeld met paleogeografische reconstructie van het vertakkende 

riviernetwerk van de Rijn-Maas delta gedurende het Holoceen als doel (Berendsen et al. 

2001; Berendsen & Stouthamer 2001; Cohen 1998-2001; Berendsen et al. 2007). Bij de 

toekenning van ouderdommen aan landschapselementen, is het uitgangspunt dat zowel de 

ouderdom van ‘begin van sedimentatie’ (ontstaan van de rivierloop) als het ‘einde van 

sedimentatie’ (in onbruik raken van de rivierloop) worden geadministreerd. Daarmee wordt 

het dan mogelijk op relatief simpele wijze voor ieder willekeurig tijdstip te bevragen of een 

element ‘nog moest ontstaan’, ‘actief functioneerde’ of ‘reeds in onbruik was geraakt’, door 

tijdstip van het kaartbeeld (T) met begin- (BT) en eindouderdom (ET) van het element te 

vergelijken. In schema (Tabel 4.1): 

 

Tabel 4.1  Principe ouderdomscodering van hele riviertakken (‘B&S 2001’) 

tak moet nog ontstaan tak functioneerde actief tak in onbruik 

T > BT T <= BT AND T > ET T <= ET 

met T, BT en ET als ouderdom in jaren voor heden (groter = ouder; dus BT > ET ) 

 

Dit is een bewezen effectieve werkwijze voor het beschrijven van de ouderdom van 

opeenvolgende riviertakken in de Rijn-Maas delta, waarvan de bedijkte rivieren de huidige 

functionerende exemplaren zijn (‘ET < 0’). De oorspronkelijke toepassing was bedoeld om het 

ontstaan en verlaten raken van riviertakken in hun geheel te kunnen beschrijven. De begin- 

en eind-ouderdommen relateren daarbij dan vooral aan de verplaatsing van zand in de 

bedding van voormalige en huidige rivieren, en de vorming van zandbanen 

(beddinglichamen) daardoor. Die takken waren immers de segmenten in een veranderend 

vertakkend netwerk, en die veranderingen wilden Berendsen en Stouthamer digitaal 

beschreven hebben. De toepassing van deze systematiek in het huidige project gaat echter 

een stap verder. De systematiek is binnen het uiterwaardgebied op onderdelen van 

riviertakken toegepast, in plaats van op hele riviertakken. De zandbanen zijn daarmee 

geologisch nader opgedeeld en als samengesteld mozaïek van individuele aanwassen en 

bochtafsnijdingen van opeenvolgende ouderdom beschouwd. 

  

Het nadere chronologische onderscheid komt bovenop het geomorfologische onderscheid dat 

al op basis van uiteindelijke reliëfvorm gemaakt was (§4.1.1). De basiskaart onderscheidt zo 

in oudere delen van de uiterwaard ophogende relatief oude kronkelwaarddelen, met her en 

der nog watervoerende afgesneden geulen die langzaam dichtslibden, terwijl in aanliggende 

deel van de uiterwaard de hoofdgeul van de rivier actief bleef en jongere kronkelwaarddelen 

en restgeulen vormde.   
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Figuur 4.2 Koppeling van riviergeomorfologie en sedimentaire geologie, aan tijdsdieptes van terrestrische en 

aquatische geomorfologie. Boven: Anatomische doorsnede door een rivierloop met naast elkaar als ‘Actief’, 

‘Stagnant’ en ‘Oever’ betitelde toestanden van functioneren. Onder: schematische opbouw van oeverlandschap 

langs de rivier, met op elkaar bewaard gebleven afzettingen uit eerdere toestanden van functioneren. In rood: te 

verwachten archeologie in de afzettingen uit de drie toestanden. In blauw: te specificeren tijdstippen bij het 

beschrijven van landschapsouderdom ten behoeve van archeologische verwachtingsmodelering. De toestanden die 

de landschapseenheid achtereenvolgens heeft doorlopen, wordt in de eerste positie van een viercijferige code 

opgeslagen. Typisch dieptebereik (rechtsboven), diktebereik (linksonder) en tijdsdiepte-bereik (rechtsonder) in de 

uiterwaarden van Rijn en Maas zijn ook aangegeven.  

 

Figuur 4.2 maakt duidelijk dat naast het vaststellen van een beginmoment voor het ontstaan 

van de landschapseenheid (activeren, tijdstip BT), een onderscheid gemaakt moet worden 

tussen enerzijds het eindigen van de actieve vorming van het landschapselement 

(sedimentatie van beddingafzettingen, tot tijdstip ET1) en daarmee het ingaan van een fase 

van op- en dichtslibben (met name voor afgesneden geulen, vanaf tijdstip ET1), en anderzijds 

de overgang van aquatisch naar terrestrisch functioneren in het landschap (einde van 

specifieke lokale sedimentaire activiteit, opname in de grotere overstroming vlakte, 

sedimentaire activiteit niet langer wezenlijk anders dan in aanliggende distale elementen; 

vanaf tijdstip ET2). Om dit onderscheid in de ouderdom administratie per polygoon te kunnen 

maken is het systeem ‘Berendsen & Stouthamer 2001’ daarom met een tweede eind-

ouderdom geadministreerd worden (vergelijk Tabel 4.1 met 4.2).  

 

De twee eind-ouderdommen (ET1 en ET2) staan voor respectievelijk het moment van 

‘stagnant’ raken van het water in de afgesneden bocht (ET1) en het moment van ‘terrestrisch’ 

worden van het landschapselement (ET2). Vanzelfsprekend geldt dat ET1 steeds groter is 

(eerder valt) dan ET2.  
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In schema: 

Tabel 4.2 Principe ouderdomscodering voor onderdelen van beddinglichamen (‘UIKAV 2014’) 

Moet nog 

ontstaan 

 

geen 

uitspraak 

over 

afzettings-

milieu.  

functioneerde 

actief 

Predeltaïsch 

landschap 

wordt in meer 

of minder 

sterke mate 

omgewerkt 

reeds in onbruik,  

maar nog stagnant, 

watervoerend of drassig. 

sterk opslibbend,  

frequent overstromend. 

bodemvorming<sedimentatie 

Definitief in onbruik,  

tot oever verworden,  

terrestrisch landschap. 

licht opslibbend, 

incidenteel overstromend. 

bodemvorming>sedimentatie 

T > BT 

T <= BT  

AND  

T > ET1 

T <= ET1 

AND  

T > ET2 

T <= ET2 

met T, BT en ET1 en ET2 als ouderdom in jaren voor heden (groter = ouder; dus BT > ET ) 

Middels een viercijferige codering wordt de toestand van een polygoon voor een tijdsbeeld 

vastgelegd, en het resultaat hieronder voor één tijdsnede geïllustreerd. 

1xxx 2xxx 3xxx 4xxx 

 
In de viercijferige codering wordt de ouderdom (1= moet nog ontstaan, 2 = actief, 3 = 

stagnant, 4= oever/passief) op de eerste positie opgeslagen. De andere posities worden 

gebruikt om het type landschapselement en informatie over het pre-deltaïsche landschap te 

coderen (zie ook §4.1.4). 
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Aan alle uiterwaardenelementen met positief reliëf is steeds zowel een ET1 als een ET2 

ouderdom toegekend. In het geval van positieve reliëfvormen (kronkelwaardruggen in 

uitbouwende binnenbochten) liggen ET1 en ET2 zeer dicht bij elkaar. In feite is dan de laatste 

fase van zandbankopbouw leidend tot de kronkelwaardrug als de ‘stagnante’ fase 

beschouwd. In het geval van de negatieve landvormen (strangen en restgeulen) valt er 

langere tijd tussen ET1 en ET2. Als vuistregel kan voor kleinere geulen (die sneller 

dichtslibben) tientallen tot honderden jaren worden gehanteerd, en voor grotere restgeulen 

(die minder snel dichtslibben) enkele honderden jaren. In een aanzienlijk aantal gevallen 

waren voor strangen die in de jongste 500 jaar door bochtafsnijding en uitbouw ontstaan zijn, 

ouderdommen ET1 en ET2 onafhankelijk en direct uit series historische kaarten voor de 

jongste eeuwen af te leiden. Voor oudere strangen was in een veel kleiner aantal gevallen 

een directe datering beschikbaar, maar van het merendeel van de geul-elementen ouder dan 

500 jaar is informatie over ET1 en ET2 indirect.  

 

Het is in principe mogelijk met 
14

C-dateringen op materiaal uit laagjes ingespoeld plantaardig 

materiaal, dan wel palynologisch-onderzoek (aanwezigheid bepaalde cultuurgewassen), uit 

vrijwel iedere kleiige vulling van enige dikte een datering te verkrijgen (e.g. Teunissen 1986; 

Middelkoop 1997; Heunks & Hebinck, 2008; Cohen et al. 2009; 2012; Toonen 2013), maar dit 

is maar op weinig locaties gedaan en niet-realistisch voor grotere onderzoekgebieden. 

Archeologische vondstcomplexen met uitlopers in geulvullingen bevestigen wel op meerdere 

locaties de vuistregels voor de tijdsdieptes en opvullingsduur van typische geulvullingen (o.a. 

Nijmegen-Lent; Arnhem-haven, cf. Arnoldussen 2008a, 45-46). Dateringen van de basis van 

restgeulvullingen zoals die traditioneel verzameld zijn ter einddatering van 

stroomgordelactiviteit (bijv. Berendsen 1982; Berendsen & Stouthamer 2001; Cohen et al. 

2012) relateren aan ET1. Het aantreffen van archeologische vindplaatsen (haarden, 

paalsporen) relateert in de regel aan ET2, maar in specifieke gevallen juist aan ET1 (kade, 

steiger, brug). Afsnijdingsrelaties tussen landschapselementen geven verdere informatie over 

de volgorde van het ontstaan en in onbruik raken van rivierbeddingen in de uiteindelijke 

uiterwaard. Dateringen van BT (begin ouderdom) van benedenstroomse locaties geven ook 

informatie over de BT bovenstrooms. Dergelijke kruisrelaties staan toe ook ouderdommen toe 

te kennen aan niet-direct gedateerde elementen.  

 

Uit de afsnijdingsrelaties is het voor de – juist in de uiterwaarden – relatief compleet bewaard 

gebleven en morfologisch nog scherp te onderscheiden landschapselementen uit de jongste 

2000 jaar goed mogelijk de volgorde van ontstaan te reconstrueren, tijdsduur van 

functioneren af te schatten, en zodanig ouderdommen aan individuele elementen toe te 

kennen dat een kaartbeeld ontstaat dat klopt op alle locaties waar directe dateringen 

beschikbaar zijn, en dat ruimtelijk consistent is tussen die locaties. Hierbij is dankzij het AHN 

ook nog eens sprake van goed te traceren begrenzingen en kunnen dankzij archeologische 

vondsten de maximale en minimale ouderdommen beter onderbouwd worden. 
 

Het is in principe ook mogelijk de nauwkeurigheid van BT, ET1 en ET2 per polygoon te 

administreren. Het waarderen van nauwkeurigheid (is: onzekerheid) van indirect-gedateerde 

elementen is een kwalitatief en arbeidsintensief proces, en moet na iedere iteratie en 

correctie van de kartering voor relatief grote aantallen elementen opnieuw handmatig worden 

doorgelopen. Het was binnen het project niet haalbaar om dit voor het hele gebied uit te 

voeren. Een kwalitatieve beschouwing van de onzekerheid over de ouderdommen is wel 

opgenomen in de beschrijvingen van de kaarten per uiterwaarddeelgebied (Catalogus §5.3). 

Het verdient aanbeveling deze exercitie van het individueel waarderen van de 

dateringsnauwkeurigheid in de nabije toekomst aan te gaan. De afdeling Fysische Geografie 

van de UU is voornemens dit binnen hun onderzoekslijn op te pakken (onderzoek K.M. 
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Cohen, H.J. Pierik, W.Z. Hoek, E. Stouthamer). Het aanleggen van basisbestanden zoals in dit 
project kan als een voorbereidende stap hiertoe aangemerkt worden. 
 

 

Kader: Nauwkeurigheid van landschapsouderdom 

 

In algemeenheid kan over de ouderdomscodering gesteld worden dat: 

 
1. ET ouderdommen in de jongste 500 jaar zijn in het algemeen tot op 50 jaar nauwkeurig 

uit (historische) bronnen te bepalen. Ook de ouderdom van de huidige geul, kribvakken, 

wielen en zandgaten volgt nauwkeurig uit deze bronnen. 

2. ET ouderdommen tussen 500 en 2000 jaar halen onder 1 beschreven nauwkeurigheid 

slechts incidenteel (alleen waar directe dateringen beschikbaar zijn). De meeste 

landschapselementen met deze ouderdom zijn indirect gedateerd op basis van 

afsnijdingsrelaties. De nauwkeurigheid is dan in de orde van 100 tot 250 jaar. 

3. ET ouderdommen van landschapselementen ouder dan 2000 jaar zijn het minst 

nauwkeurig, op lokale uitzonderingen na, waarvoor directe dateringsinformatie 

beschikbaar was. Ook indirecte datering op basis van afsnijdingsrelaties is hier 

foutgevoeliger, omdat de landschapselementen sterker door jongere systemen versneden 

zijn en ze binnen uiterwaarden in de regel onder dikkere pakketten 

overstromingsafzettingen liggen. 

4. BT ouderdommen zijn in de regel onnauwkeuriger dan ET ouderdommen en indirect 

afgeleid. BT ouderdommen van riviertakken zijn overgenomen uit de 

stroomgordelbeschrijvingen in het Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas delta 

(Cohen e.a., 2012). BT ouderdommen van verstorende elementen zoals wielen en 

grindplassen zijn van historisch kaartmateriaal afgeleid, dan wel uit literatuur 

overgenomen. 

 

 

4.1.3 Oudere landschapsvormen in de uiterwaarden: Bijkaart Predeltaïsch landschap 

Bovenstaande beschrijving van het karteren (digitaliseren van grenzen) en dateren (labelen 

van attributen) van de uiterwaarden, concentreerde zich primair op door rivieren in de jongste 

twee- à drieduizend jaar gevormde landschapselementen. Deze jongste vormen hebben 

oudere landschapselementen versneden. Het betreft versnijding van (1) oudere deltaïsche 

(fluviatiele) landvormen van lang (eeuwen tot millennia) voor de aanleg van de dijken, en (2) 

van vormen uit het pre-deltaïsch (Pleistocene) landschap, zoals dekzandruggen en 

stuwwalflanken, maar bijvoorbeeld ook vroeg-holocene beekdalen. Als onderlegger voor de 

deltaïsche ontwikkeling is daarom de bijkaart ‘Pre-deltaïsch landschap’ gedigitaliseerd.  

 

Het onderscheid tussen ‘deltaisch’ en ‘pre-deltaisch’ landschap is in het project pragmatisch 

gehanteerd. Het projectgebied bestrijkt immers alleen het stroomopwaartse deel van de Rijn-

Maas delta en daarin dan ook nog alleen de uiterwaarden. In het Basisbestand 

Paleogeografie (Cohen et al. 2012) is het onderscheid formeler. Architecturele geologische 

argumenten zijn daar de primaire gronden om landschapselementen dan wel in de ‘delta’ 
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kaartlaag dan wel in de ‘dal’ kaartlaag op te slaan (Cohen & Stouthamer, 2012). Dit 

onderscheid is overgenomen in het UIKAV project. 

 

Waar erosieresten van stroomgordels van riviertakken met eindouderdommen van 2000 tot 

7000 
14

C jaar voor heden binnen de uiterwaarden bewaard zijn gebleven, zijn de 

ouderdommen overgenomen uit het Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maasdelta
1
. 

De einddatering van zulke stroomgordels is aan ET2 gelijk gesteld. Een ouderdom voor ET1 is 

in zulke gevallen op ca. 200 jaar ouder gesteld (en afgerond op honderden jaren).  

 

Onderbouwing van de 200 jaar is enerzijds te vinden in de afschattingen van typische 

oeverdiktes en typische oeversedimentatiesnelheden. Het laatste wordt in huidige 

uiterwaarden actief onderzocht (Hobo et al. 2014) en is voor Holocene oeverwalsystemen uit 

de jongste millennia meervoudig vastgesteld (Stouthamer 2001: Törnqvist & Bridge 2002; 

Stouthamer et al. 2012). Anderzijds volgt de onderbouwing uit de interavulsie-periode (tijd 

tussen het beginnen van een nieuwe tak en het volledig verlaten raken van een oude tak bij 

een avulsie; Stouthamer, 2001), welke gekoppeld is aan het verlandingsgedrag van geulen 

benedenstrooms van splitsingspunten (Kleinhans et al. 2012; Toonen et al. 2012). Dat 

proces-inzicht heeft doorwerking op de eind-ouderdommen zoals die in het systeem 

Berenden & Stouthamer (2001) zijn gehanteerd. Die zijn namelijk merendeels gebaseerd op 
14

C dateringen die nabij de basis van restgeulvullingen verzameld zijn, vaak enige km’s 

benedenstrooms van de avulsielocatie (Berendsen 1982; Stouthamer & Berendsen 2000; 

Cohen et al. 2012).  

 

Waar een restgeulvorm binnen een stroomgordel gekarteerd is, is de einddatering aan ET1 

gelijk gesteld en is ET2 op enkele honderden jaren jonger gesteld (en afgerond op honderden 

jaren). De nummering van stroomgordels uit het Basisbestand Paleogeografie is, ter 

identificatie, ook aangehouden in de documentatie van de uiterwaardkartering (Catalogus 

Bijlage M). 

 

Riviervormen ouder dan 7000 
14

C jaar zijn, met het dekzandreliëf, de beekdalen, de 

stuwwalflanken en verdere geassocieerde Pleistocene landschapselementen, als pre-

deltaïsche landschapsvormen beschouwd. Waar relevant, zijn begin- en einddatering (ET2) 

en nummering overgenomen uit het Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maasdelta 

(Cohen et al. 2012). Het project heeft zich primair gericht op de periode dat de ondergrond 

van de uiterwaarden zich als onderdeel van de delta ontwikkelde: een dynamische 

ontwikkeling, vooral in de jongste 5500 jaar (zie ook §2.4). Het pre-deltaïsche landschap is in 

dit project als statisch beschouwd.  
 

4.1.4 Erosieve landschapsrelaties en beperkingen van de basiskaart 

Een belangrijk uitgangspunt binnen de opzet van het hierboven beschreven 

coderingssysteem voor de opbouw van de uiterwaarden, is dat er vanuit gegaan is dat 

rivierbeddingen meters diepe en tientallen meters brede eroderende fenomenen zijn. Dit 

betekent dat overal waar een riviergeul gefunctioneerd heeft, ouder landschapsoppervlak 

door erosie is verdwenen of in ieder geval door omwerking zwaar is verstoord. Op de plaats 

(in-situ) behouden archeologie van voor het begin van functioneren van de riviergeul wordt 

dan niet meer verwacht (in ieder geval niet uit het laat paleolithicum en jonger, het bereik aan 

archeologisch perioden waarop de verwachtingskaarten voor de uiterwaarden zich richten). 
  

                                                   
1 Cohen et al. 2012. Het Basisbestand Paleogeografie RM-delta bestaat uit een delta- en een dal-laag.  
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Kader: Zonering van het pre-deltaïsche landschap  

 

Omdat het project zich focuste op het uiterwaardgebied en de archeologische periodes die 

met de dynamische deltaïsche ontwikkeling overlappen, is een verantwoorde keuze gemaakt 

voor verregaande versimpeling van het (afgedekte) pre-deltaïsch landschap. Er zijn slechts 

drie eenheden onderscheiden: 

 

1: hoog gelegen pre-deltaïsch landschap. Dit zijn de stuwwalflanken, afspoelingswaaiers en 

het hogere dekzand- en duinreliëf aan weerszijden van de overstromingsvlakte van Rijn- en 

Maasbeddinggordels uit het Vroeg- en Midden Holoceen. Verwachtingen voor terrestrische 

archeologie, ook in pre-deltaïsche perioden: hoger dan omgeving. Watergebonden 

archeologie: geen verwachting.  

 

2: ‘middelhoog’ pre-deltaïsch landschap. Dit is de laat-glaciale en vroegst Holocene 

terrasvlakte langs de vroeg-/midden Holocene beddinggordels van de Rijn en Maas. 

Verwachtingen voor terrestrische archeologie, ook in pre-deltaïsche perioden: matig-laag. 

Watergebonden archeologie: zeer lage verwachting.  

 

3: laag gelegen pre-deltaïsch landschap. Dit zijn de vroeg/midden holocene beddinggordels 

van de Rijn en Maas, en de begraven beekdalen uit de as van IJsseldal. Verwachtingen voor 

terrestrische archeologie, ook in pre-deltaïsche perioden: matig-hoog (gunstiger preservatie). 

Watergebonden archeologie: hoger dan omgeving, even hoog als de terrestrische 

archeologie.  

 

Als uitbreiding van de nu gehanteerde aanpak naar andere gebieden – in en om de delta – 

gewenst is, zal vervanging of verregaande aanpassing van deze kaartlaag nodig zijn. 

 

 

De ouderdomscodering (§4.1.2) van de basiskaart Landschapsouderdom is zodanig, dat een 

polygoon die in jongere perioden een actieve rivier, stagnante geul of tot oever verworden 

stuk uiterwaard representeert (viercijferige code: 2xxxx, 3xxx, 4xxx) , in de periode ‘nog voor 

de rivier actief wordt’ als ‘verstoord’ beschouwd kan worden (code: 1xxx). In tijd-gelaagde 

verwachting kaarten (§1.3) werkt deze codering door, en zo kunnen op kaarten voor 

tijdsneden waarin de beddinggordel nog niet functioneerde, de latere zandbaan steeds als 

een zone van ‘natuurlijke verstoring’ weergegeven (T > BT). Pas vanaf de tijdsnede dat de 

rivier actief wordt (T <= BT), wordt een archeologische verwachting uitgesproken, gebaseerd 

op het toenmalig landschap, al dan niet uitgesplitst naar een verwachting voor aquatische of 

terrestrische archeologie (§2.3). Deze benadering betekent dat in jongere tijdsneden voor een 

steeds groter deel van de uiterwaard het landschap ‘niet meer later erosief verstoord’ is (en 

opeenvolgende kaarten dus een steeds kleiner aandeel ‘natuurlijk verstoord’ tonen). 

  

Zolang de bedding actief functioneert (BT >= T > ET1) wordt de bedding actief omgewerkt en 

zijn de archeologische verwachtingen relatief laag (terrestrisch: zeer laag, aquatische 

archeologie: minder laag - zie ook H5).  In de fase van stagnant water en actief opvullen van 

in onbruik geraakte rivierbedding (ET1 >= T > ET2), nemen de verwachtingen toe. Vanaf het 

moment dat verlaten rivierbedding tot oeverhoogte is opgeslibd (T >= ET2), geldt er met name 

een terrestrische archeologische verwachting, en wordt de aquatische verwachting zeer laag. 
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Kader: Crevassecomplexen die pre-deltaïsch oppervlak omwerken 

 

Langs de Gelderse IJssel strekt zich naast de eigenlijke beddinggordel van de rivier een 

zandig flankerend crevasse-complex uit, uit de ontstaansperiode van deze rivier. Dit was een 

actief crevasse-complex in de Vroege Middeleeuwen, een overstromingsvlakte met lokaal 

nog restgeulen met stagnant water vanaf de Hoge Middeleeuwen, en daarna bij hoogwater 

mee stromend uiterwaard gebied (Makaske et al. 2008; Cohen et al. 2009). De 

crevassecomplexen doorsnijden lokaal oudere hoogtes (dekzandruggen) en hebben deze 

gedeeltelijk geërodeerd. Sommige geulen binnen het crevassecomplex volgen oudere 

laagtes (beekdalen), eroderen deze deels en begraven op andere locaties juist oudere 

beekdal afzettingen. Lokaal is beekdaloppervlak door crevasse-afzettingen begraven geraakt. 

In een flink deel van de breedte van de IJsseluiterwaarden, is het pre-deltaische landschap 

met het ontstaan van de IJssel dan ook niet zozeer verdwenen, als wel vereffend. 

 

Anders dan in de zone van de eigenlijke beddinggordel (kronkelwaardruggen, 

kronkelwaardlaagtes, restgeulen, de actieve geul), is erosieve omwerking in dit deel van het 

uiterwaardlandschap relatief beperkt gebleven. Voor het archeologische verwachtingsbeeld 

betekent dit dat enerzijds ‘vanaf het bestaan van de rivier’ voor ‘actieve’, ‘stagnante’  en ‘ tot 

oever verworden’  toestanden een trefkans score toegekend moet worden; en dat daarnaast 

ook voor de perioden daarvoor, op basis van het pre-deltaïsche landschap trefkans moet 

worden toegekend (voor de tijdvakken tot aan de Vroege Middeleeuwen). Bij het uitrekenen 

van tijdseries landschapskaarten en de verdere score-berekeningen moeten de polygonen 

die krasse-complexen representeren apart behandeld kunnen worden. In de basiskaart 

Landschapsouderdom zijn krasse-complexen (beperkt erosief) dan ook onderscheiden van 

de beddinggordels (diep erosie) en van overig ‘oever’-gebied binnen de uiterwaarden (niet 

erosie). 

 

De archeologische relevantie is dat de omwerking minder en lokaler is, dan bij de 

beddinggordels. In overige uiterwaardgebieden is geen onderscheid gemaakt tussen 

oeverwal- of crevasseafzettingsgebieden. Weliswaar komen ook in poldergebieden van het 

rivierengebied crevasse-complexen veelvuldig voor, en ook in de ondergrond van randzones 

van uiterwaarden. Het betreft in de uiterwaarden meestal het gebied waar zo’n crevasse-

complex met de oeverwal van de vormende rivier verheeld is (en geen wezenlijk andere 

archeologische verwachting heeft dan de oeverwal al had). Bovendien is er in de regel 

komgebied  verstoord, en omvatte zulk gebied dan toch al een lage archeologische 

verwachting. Tenslotte betreft het binnen de uiterwaarden slechts een zeer beperkt areaal 

waar daadwerkelijk crevassse-geulen aan te wijzen zijn, en is de aanhechting van een 

crevasse-complex aan de ‘normale’ oeverwal zeer gradueel en niet evident karteerbaar. Bij 

elkaar genomen, zijn dit de redenen geweest vooralsnog geen moeite te steken in het apart 

op landschapsouderdom karteren en archeologisch waarderen van de crevasse-complexen 

uit het centrale rivierengebied. Als de methodiek naar poldergebieden uitgebreid gaat 

worden, zal apart onderscheid wel aan orde zijn (cf. van Dinter& van Zijverden 2007). 
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4.1.5 Attribuuttabellen van basisbestanden 

Tabel 4.3 geeft een overzicht van tijdens de productie bijgehouden velden in de 

attribuuttabellen van de basiskaart landschapsouderdom en de bijkaart Pre-deltaïsch 

landschap, zoals te vinden in Digitale Bijlage 10_BASISKAARTEN_LANDSCHAP. Standaard 

in ArcGIS shapefiles voorkomende attributen (‘FID’, ‘Length’, ‘Area’ etc.) zijn in de tabel niet 

opgenomen.  

 

Tabel 4.3 Attribuutvelden Basiskaart Landschapsouderdom en Bijkaart Pre-deltaïsch Landschap 

 

Basiskaart Landschapsouderdom Uiterwaarden 

Attribuutveld Toelichting 

 

CodeGeom Codering geomorfologie 
Actief Codering beginouderdom BT    [ in

 14
C jaar BP ] 

Stagnant Codering eindouderdom   ET1     [ in
 14

C jaar BP ] 
Oever Codering eindouderdom   ET2     [ in 

14
C jaar BP ] 

Code Dummy attribuut [ 80 =  Wiel ; 0 = default / not used ] 
 

Bijkaart Pre-deltaïsch landschap Uiterwaarden 

Attribuutveld Toelichting 

NEOL Codering geomorfologie  [ 1: =hoog; 2: midden; 3: laag ] 

Einddating Eindouderdom ET             [ in
 14

C jaar BP ]  

Duin Dummy attribuut   [ niet in gebruik] 

 

NB: De keuze om de ouderdommen in gekalibreerde 14C jaren te noteren is om aansluiting met het Basisbestand 

Paleogeografie (Cohen et al. 2012) te bewaren. Ze voert terug op keuzes ten tijde van Berendsen & Stouthamer 

(2001; zie ook Cohen & Stouthamer, 2012). Het betreft hier de interne ouderdomsrekening voor de 

landschapsreconstructies. In de legenda’s en betiteling van de tijdseries kaarten, en in de archeologische 

gegevensbestanden wordt in ouderdommen voor/na Christus gerekend. Tussen deze twee vormen van 

ouderdomsrekeningen wordt geconverteerd, gebruik makend van de gangbare 14C kalibratie-curve. Zie ook Figuur 

4.4 en bijbehorende kadertekst. 

 

4.2 Handmatige aanpassingen en buffers 

Aan de vier archeologische en cultuurhistorische shapefiles is een zogenaamde bufferlaag 

toegevoegd. Deze polygonenlaag dient als overlay en bestaat uit handmatige aanpassingen 

en bufferzones, bedoeld om (i) de archeologie en cultuurhistorie in het onderzoeksgebied te 

ontdoen van onzekerheden (e.g. betrouwbaarheid locaties), (ii) aan te vullen op het gebied 

van nauwkeurigheid en volledigheid en (iii) de verwachtingswaarde van bepaalde delen van 

het onderzoeksgebied op te waarderen. Voor de totstandkoming van de bufferlaag is gebruik 

gemaakt van informatie die afkomstig is van gemeentelijke kaarten, wetenschappelijke 

publicaties, Ruimte voor de Rivier-rapporten, Limeskaarten en expert input. De data verwerkt 

in zowel een shapefile als een daaraan gerelateerde MS-Access-database. De belangrijkste 

velden in de database zijn: ID-nummer (koppelt shapefile aan database), beschrijving van 

polygoon, begindatering, einddatering, coördinaten, bron, opwaardering terrestrisch en 

opwaardering aquatisch. De laatste twee velden geven de opwaardering van de 

onderliggende (landschappelijke en/of archeologische) verwachtingswaarde. 
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De bufferlaag bevat verschillende soorten buffers, afhankelijk van de bron waarop ze zijn 

gebaseerd. Zo zijn van gemeentelijke beleids- en verwachtingskaarten verschillende 

gebieden met een hoge archeologische verwachting overgenomen (e.g. historische dorps- en 

stadskernen, hoge delen in het landschap). Van wetenschappelijke publicaties en Ruimte 

voor de Rivier-rapporten zijn met name tijdspecifieke aandachtsgebieden gedigitaliseerd (e.g. 

Meijer et al. 2012). De op de Limeskaarten weergegeven Romeinse wegtracés (lijnen) zijn in 

eerste instantie voorzien van een 200 m buffer om de weg een ruimtelijk karakter te geven en 

de onzekerheid met betrekking tot exacte ligging op te vangen. In een tweede slag zijn de 

bufferzones rondom de Limes nog verder vergroot: er zijn een meerdere hypothesen 

betreffende de ligging van Romeinse wegen op de oevers van de toenmalige rivierlopen, en 

er zijn ook vermoedens van wegaanpassingen in de Romeinse tijd, in reactie op 

meanderverplaatsingen rondom de castella (e.g. Meinerswijk: Gemeente Arnhem, 2010). 

 

Een belangrijke slag voor het aanvullen van de bufferlaag was het winnen van kennis onder 

experts. Als uitgangspunt hiervoor geldt, dat specifieke kennis over een gebied of periode 

vaak niet op papier staat en cognitief is. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan ‘dat ene 

kasteelterrein dat niet in Archis2 staat’, ‘een vermoedelijke Romeinse weg tussen twee 

castella’ of ‘die middeleeuwse geul waar mogelijk scheepswrakken in liggen’. Om te kijken 

wat de meerwaarde van deze stap is, is er voor gekozen om met name voor de pilotgebieden 

om input te vragen, aangezien deze delen van het onderzoeksgebied het beste in kaart zijn 

gebracht en zodoende de meerwaarde van kennis onder experts het beste kan worden 

vastgesteld.  

 

Aangezien binnen de pilotgebieden de gemeenten Nijmegen en Deventer de meeste 

bekende archeologie bevatten, zijn hier de gemeentelijk archeologen voor dit onderzoek 

benaderd (Deventer: B. Vermeulen; Nijmegen: H. van Enckevort en P. van den Broeke). 

Hoewel het in dit geval om input van betrekkelijk weinig personen en een klein gebied gaat, 

biedt het systeem en de databasestructuur wel de mogelijkheid om achteraf kennis van 

specialisten en anderen te integreren in de verwachtingskaart. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 

het lokaal en subregionaal ophogen van de aquatische verwachting in delen van de huidige 

vaargeul (ten opzichte van de basisverwachtingen zoals die voor het merendeel van de 

vaargeul van de Waal opgaat). In de vaargeul van de Gelderse IJssel, wordt de verwachting 

lokaal verhoogd op basis van de nabijheid van historische stadskernen met bekende 

aanlegplaatsen, zoals ter hoogte van Deventer. Ook maritieme aquatisch-archeologische 

vondsten zoals een middeleeuwse kogge bij Kampen zijn aanleiding de archeologische 

verwachtingen in deze riviergeul op te hogen. De betreffende kogge is vermoedelijk in de 

15
e
/16

e
 eeuw door zand bedekt geraakt met het afnemen van de afvoer in de IJssel (in 

tegenstelling tot de Waal, die zich in die periode juist verbrede en verdiepte; e.g. Kleinhans et 

al. 2011). In de jongste 100 jaar is ze, als gevolg van het normaliseren, vastleggen en 

bekribben van de vaargeul, door de stroming juist weer blootgelegd.  

 

Eén van de belangrijkste functies van de bufferlaag is om zones in het onderzoeksgebied een 

hogere archeologische verwachting te geven, indien daar een goed onderbouwde reden voor 

is. Voor het verhogen van de verwachtingen zijn een aantal afspraken gemaakt: 

 De verwachtingen kunnen voor zowel terrestrisch als aquatische archeologie met 

maximaal 30 punten (op 100-pts schaal) worden opgehoogd. Zowel de score op 

aquatische als de terrestrische verwachting kan verhoogd worden, al naar gelang de 

aard van het terrein. Voor bepaalde zones zoals bruggen en historische dorps- en 

stadskernen die direct aan het water liggen kan naast een terrestrische score ook een 

aquatische score worden gegeven – of zelfs alleen een aquatische score (rondom 

bekende wrakken: maritieme archeologie). 
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 De ophoging met 30 punten vind in de praktijk plaats voor zones (direct rondom 

terreinen) van bekende archeologische waarde, voor terreinen met zeer hoge 

archeologische verwachting, direct rondom bekende cultuurhistorische entiteiten, voor de 

historische dorps- en stadskernen – en heeft dan in de regel betrekking op terrestrische 

verwachtingen.  

 Andere polygonen, zoals de zone rondom de Limeswegen en gebieden waar door 

derden een hoge archeologische verwachting of trefkans is vastgesteld, worden met 20 

punten verhoogd. Dit geldt ook voor gebieden met verhoogde aquatische archeologische 

verwachting, zoals locaties met scheepswerven, restgeulen op korte afstand van 

stadskernen uit de periode van het bestaan van de stad, en bufferzones rondom de 

locaties van vroegere bruggen.  

 

Hoewel de bufferlaag in eerste instantie op de pilotgebieden was gericht, is gaandeweg 

besloten om ook gebieden daarbuiten met een hoge archeologische verwachting, historische 

dorps- of stadskern of bekende archeologische vindplaatsen die niet in de 

archeologiebestanden staan (e.g. Tempel van Empel, vroegmiddeleeuws Dorestad) te 

digitaliseren als bufferzones. Ten aanzien van het digitaliseren van de Limes zone is er 

pragmatisch voor gekozen een vrij ruim gebied tot potentieel Limes-nabij archeologisch 

verhoogd terrein te beschouwen (en binnen die brede zone met +20 op te hogen. 

Daadwerkelijk opgegraven delen van de Limes kregen via hun AMK-status al een ophoging. 

Een beknopt overzicht van de gebufferde terreinen en gebieden wordt gegeven in §5.2. In 

Bijlage M en in Digitale Bijlage 20_BASISKAARTEN_ARCHEOLOGIE zijn de bufferzones via 

de polygoon-attributen tabel van de betreffende kaartlaag in detail gedocumenteerd.  

 

Bij het combinerend doorrekenen de archeologische polygonen en de bufferzone polygonen, 

in combinatie met het gepreserveerde landschap voor een tijdsnede, moet de afweging 

gemaakt worden of alleen uitspraken gedaan worden over ‘in-situ’ aanwezigheid van 

archeologische resten (van terrestrische of aquatische aard), of dat ook zwaar verspoelde 

archeologica moet worden aangegeven (bijvoorbeeld in de Bijland meander in de Boven 

Waal, waar concentraties Romeinse vondsten zijn aangetroffen in geulzanden van een 18
e
 

eeuwse meander van de Rijn, bij grindwinningen in de 20
e
 eeuw). Waar de Limes-zone 

bijvoorbeeld door een 20
ste

 eeuws zandgat is vergraven, kan ofwel gekozen voor een 

verwachtingsbeeld voor de Romeinse tijd waarin dit gebied als ‘verstoord’ wordt aangemerkt, 

ofwel voor een optie waarin het gebied ondanks de aanzienlijke verstoring, nog steeds als 

archeologisch van importantie wordt aangemerkt. In de projectuitvoering is voor de eerste 

optie gekozen (§4.4). Het is zondermeer mogelijk dit in de combinerende 

berekeningsmethodiek aan te passen. De opzet van de basiskaarten hoeft daartoe niet te 

veranderen. Wel moeten dan beslisregels worden opgesteld voor welke typen archeologie en 

uit welke perioden dit wel of niet op zou moeten gaan (bouwwerken in steen). Het is ook 

mogelijk uit de Basiskaart Expert-buffers de Limes zone te selecteren en die als overlay over 

de verwachtingskaarten heen te leggen (voor tijdsnede 4 en 5, IJzertijd-Romeinse Tijd en 

Romeinse Tijd-Vroege Middeleeuwen, lijkt dit nuttig). 
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4.3 Basiskaart oppervlakkige verstoringen 

Diep reikende verstoringen zijn in principe als polygonen in de basiskaart 

Landschapsouderdom (§4.1.1) gekarteerd en gecodeerd. Dit geldt zowel voor natuurlijke 

(rivieractiviteit) als antropogene verstorende fenomenen (vaargeulverdieping door bekribbing, 

zandgaten, dijkdoorbaakgaten). Anders gesteld: wat sinds de Romeinse tijd een stroomrug is, 

is een diepe verstoring voor landschappen en in-situ archeologie uit alle tijdvakken ervoor 

(§4.1.4).  

 

Deze paragraaf beschrijft de omgang met niet diep reikende (oppervlakkige) verstoringen, 

zoals de locaties waar in het verleden klei voor de baksteenindustrie is gewonnen, en 

gebieden die bouwrijp gemaakt zijn. Deze vormen van verstoring zijn in een aparte kaartlaag 

bijgehouden. De gebieden met oppervlakkige verstoringen zijn gekarteerd door overname 

van polygonen uit de Gronddepot-, ontgrondingen- en vergravingen en egalisatiekaart 

(Alterra, 2007), aangevuld met polygonen van de bestemmingen ‘wonen’ en ‘bedrijventerrein’ 

uit het Bestand Bodemgebruik (CBS, 2008). Uit de laatste bron is Eenheid 20 (Woonterrein) 

overgenomen als ‘Wonen’, en zijn Eenheid 21 (Terrein voor detailhandel), 24 

(Bedrijventerrein) en 31 ( Wrakkenopslagplaats) overgenomen als Bedrijventerrein.  

 

Zeer oppervlakkige verstoring door ploegen en dergelijke (de bouwvoor; de bovenste 40 cm - 

mv) is niet in de kaartbeelden meegenomen. Dit type verstoring is in het terrestrisch 

landschap vrijwel overal aanwezig en is dus niet onderscheidend. Het is daarom niet nodig 

gevonden dit apart in verwachtingskaarten mee te wegen. 

 

De basiskaart Verstoringen wordt als overlay over de landschapskaarten en 

verwachtingskaarten getoond. Dit is ook in gemeentelijke verwachtingskaarten gebruikelijk. 

De standaardlegenda voor de verstoringenkaart in dit project is overgenomen van de 

gemeentelijke archeologische verwachtingenkaart van de Gemeente Deventer (Willemse et 

al. 2013). Om een vollediger kaartbeeld van alle verstoringen te krijgen – dus: natuurlijk en 

antropogeen, diep reikend en oppervlakkig, huidig water en huidig land – dienen polygonen 

uit de basiskaart Landschap ouderdom én uit de basiskaart Verstoringen gecombineerd te 

worden. 

  

Vooralsnog is het onderscheid tussen diep reikend en oppervlakkig verstorend slechts 

kwalitatief gebruikt. Kwantitatieve informatie over de specifieke verstoringsdiepte ‘per 

verstoord vlakje uiterwaard’ is niet algemeen beschikbaar. Het aanleggen van een 

overzichtskaart hiertoe zou een te grote aparte inspanning vereist hebben binnen dit project 

(maar is voorzien als onderdeel van het programma Kenniskaart (2014-2016) bij de RCE).  

De informatie over de oppervlakkige verstoringen is bij het scoren van de uiteindelijk 

archeologische verwachtingen alsvolgt gebruikt (zie §4.4):   

 

 Gebieden met diepreikende verstoringen uit de jongste eeuwen worden in de 

berekeningen vroegtijdig voor het uitspreken van een verwachting uitgesloten.  

 Voor gebieden met oppervlakkige verstoringen zoals afgravingen en oppervlakkige 

vergravingen, zijn de verwachtingen voor terrestrische archeologie verlaagd ten 

opzichte van niet oppervlakkig verstoorde gebieden (met 20 punten, zie §4.4).  

 In gebieden waar ophoging heeft plaatsgevonden, en voor bebouwde gebieden waar de 

diepte van eventuele verstoring onbekend is (en/of zeer variabel binnen de polygoon), 

zijn geen aanpassingen aan de verwachtingen gedaan. In de loop der jaren is 

voldoende aangetoond dat bebouwing begraven archeologie niet per definitie verstoord 

heeft. De bebouwde terreinen zijn wel ‘ter indicatie’ in de verstoringen kaart 

opgenomen, maar beïnvloeden de toegekende archeologische verwachting verder niet 
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Bovenstaande werkwijze is een aanpak die op de praktijk in de uiterwaarden in het 

rivierengebied en het IJsseldal is afgestemd, dat wil zeggen: voor een situatie waar de 

omwerkingsdiepte van riviergeulen groter is dan de diepte tot aan het ‘Pleistocene’/’Pre-

deltaïsche’ oppervlak. Mocht tot het maken van verwachtingskaarten in andere gebieden in 

Nederland worden overgegaan (Benedenrivieren, Maasdal, polders in de Rijn-Maas delta, 

zandgronden), dan zullen hiertoe beperkte aanpassingen nodig zijn.  

 

Idealiter zouden verticale dieptes van verstoringen vertaald moeten worden naar de 

tijdsdiepte die daarbij verstoord is. Dit geldt niet alleen voor ondiepe verstoringen 

(oppervlakkige afgravingen), maar ook voor dieper reikende natuurlijke verstoringen. Aan de 

benedenstroomse rand van het projectgebied ligt het oppervlak van pre-deltaïsch landschap 

(Tijdsnede 0; Jagers-Verzamelaars; Mesolithicum) zo diep, dat het bovenstrooms zeer 

verdedigbare uitgangspunt dat natuurlijke verstoringen in actieve beddinggordels zo diep 

reiken dat archeologie uit alle voorgaande tijdsperioden is uitwist, niet meer op gaat. Uit 

bathymetrische datasets en boringen in de bedding van de rivier is in principe af te leiden 

waar in de rivierbodem, onder het erosieniveau van de actieve rivier nog pre-deltaïsch 

begraven landoppervlak aanwezig is. In de zich verdiepende vaargeul (ten gevolge van 

bekribbing en normalisatie) toont het oppervlak zich lokaal waar het door de stroming wordt 

blootgelegd, en wel vooral waar direct op het oude oppervlak ook nog eens compacte veen 

en kleilagen voorkomen (ook in het meest benedenstroomse deel van de Gelderse IJssel 

speelt dit (RvR IJsselkogge vondst, Waldus et al. 2013).  

 

Bij uitbreiding van de aanpak naar het gebied van de benedenrivieren zal de benadering van 

natuurlijke verstoringen hierop moeten worden aangepast. Hiertoe zijn profielen uit een aantal 

recente proefschriften (Hijma, 2009; Bos, 2010) in het Rivierengebied, en een serie rapporten 

betreffende de ondergrond, oevers en vaargeuldiepte van de riviertakken (Stouthamer & De 

Haas, 2011; Stouthamer et al. 2011; Wiersma, 2012; Huismans et al., 2013) goede 

ingangsproducten. Er zijn ook landelijk dekkende kaartproducten beschikbaar van de diepte 

van het pre-deltaïsch oppervlak (TNO Geologische Dienst; www.dinoloket.nl) welke bruikbaar 

zijn bij uitbreiding naar het beneden-rivierengebied. Tenslotte is er gebiedsdekkende 

informatie betreffende de ouderdom van eerste deltaïsche depositie direct bovenop het pre-

deltaïsch oppervlak (Cohen, 2005; Erkens & Cohen, 2009; in onderhoud: promovendus Kay 

Koster, UU-TNO), die nuttig is om de tijdsdiepte van het afgedekte oppervlak te bepalen. Dit 

is dezelfde informatie die in de UIKAV voor de oppervlakken aan buiten gedijkt kom gebied 

(CodeGeom = 20500; Bijlage F) bij het toekennen van ouderdommen gebruikt is (§4.4.1, 

Tabel 4.3; §5.1). 

 
  

http://www.dinoloket.nl/
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4.4 Geautomatiseerde berekeningen (‘scripting’, in GIS en MS-Access) 

Waar §4.1 tot §4.3 handmatig aangelegde en gecontroleerde digitale kaartlagen en 

databases beschrijven (‘input’), beschrijft deze paragraaf het geautomatiseerde proces dat 

deze gegevens combineert en converteert tot de uiteindelijke verwachtingskaarten 

(‘eindproduct’). Het proces doorloopt een aantal stappen en levert een serie tussenproducten 

(Fig. 4.3).  

 

Er zijn vier hoofdstappen, die hieronder geïntroduceerd worden. In subparagrafen worden ze 

vervolgens technisch gedocumenteerd, steeds met een samenvatting aan het begin. 

 

Stap 1: Het combineren van de landschapsgegevens (basiskaart en bijkaart §4.1) en 

verstoringsgegevens tot een kaart waarin voor de serie tijdsnedes (§2.4) het gepreserveerde 

landschap is gecodeerd. Het tussenproduct na deze stap is een kaartlaag die als een 

kaartserie landschapsbeelden per tijdsnede te visualiseren is (§5.2.2; Digitale Bijlagen). Bij de 

in deze stap uitgerekende polygoonattributen hoort een zeer uitgebreide legenda, bedoeld 

voor gevorderd/specialistisch gebruik. De kaart wordt in GIS uitgerekend, middels een script 

waarin de benodigde commando’s op volgorde geprogrammeerd staan. De tijdsneden 

worden in getabelleerde vorm aan het script aangeboden (‘Tabel 1’ in Figuur 2). De gebruikte 

GIS-omgeving is ESRI ArcGIS 10.1 en de script-taal is Python 2.7.2. De scripts zijn 

ontwikkeld in samenwerking met H.J. Pierik (promovendus Universiteit Utrecht). De in de 

scripts toegepaste selectieprincipes (§4.1.2) vinden hun oorsprong in de methodiek van het 

Stroomruggen-GIS (Universiteit Utrecht; Berendsen & Stouthamer 2001; Berendsen et al. 

2001; 2007) en het Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas-delta (Cohen et al. 2012).  

 
Figuur 4.3 Flowchart van de stappen van landschapsinformatie naar de tijdserie verwachtingskaarten 

 
Stap 2: Het per tijdsnede waarderen van de verwachtingswaarde op basis van het 

gepreserveerde landschap (uit de vorige stap) en een uitgebreide tabel waarin de 

waarderingsscores voor terrestrische en aquatische archeologie zijn opgeslagen (‘Tabel 2’ in 

Figuur 4.3). De opzet van de tabel volgt de in §2.3 beschreven methodologische 

pragmatische afwegingen en beslissingen, en is gevuld met informatie volgens in §5.3 per 

archeologische periode beschreven overwegingen. De tabel is opgeslagen in een MS-Access 
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database. Ook de polygonenattribuut-tabel van de in stap 1 gecombineerde kaart is in 

dezelfde MS-Access database geïmporteerd. Beide tabellen worden in de database 

meervoudig relationeel gekoppeld (negen maal; één koppeling per tijdsnede) om in een serie 

queries de verwachtingsscores uit te kunnen rekenen. Op systematische wijze worden zo 

vele series toegevoegde velden aan de attribuuttabel van de polygonen met waarderingen 

gevuld.  

Na deze stap is de kaartlaag als een nieuwe kaartserie te visualiseren: landschaps-

gebaseerde archeologische verwachtingskaarten per tijdsnede (§5.2.2; Digitale Bijlagen). In 

dit tussenproduct, hebben polygonen waarin het landschap uit de betreffende periode niet 

gepreserveerd is (=diep verstoord) een score ‘0’ op zowel terrestrische als aquatische 

archeologie. Voor overige polygonen wordt vlak dekkend een terrestrische en/of aquatische 

verwachting toegekend, indien de score tussen ‘10’ (zeer laag) en ‘90’ (zeer hoog) ligt. Deze 

waarderingen van de kans op aantreffen van archeologie zijn het resultaat van kwalitatieve 

overwegingen (H2; H5). De waarderingen van deze stap moeten als basis-score worden 

beschouwd, niet als eindscore. In de digitale kaart is de legenda vervolgens aanpasbaar. 

Naar wens kan het bereik aan scores (00 tot 90) bijvoorbeeld naar tientallen afgerond worden 

en worden ingesteld als tien klassen/tinten, of als vier klassen/tinten ( 0 = geen/verstoord, 01 

tot 15 = zeer laag, 15 tot 35 = laag; 35 tot 55 = hoog, 55 tot 90 = zeer hoog). Er is ook een 3-

cijferige combinatie-notatie voor de terrestrische en de aquatische archeologische 

verwachting opgesteld, waarin de 100-pts score naar tientallen zijn afgerond.  

 

Stap 3: Het per tijdsnede aanvullend opwaarderen van de verwachtingswaarden op andere 

dan de in de vorige hoofdstap betrokken ‘geomorfologische’ eigenschappen. Het gaat hierbij 

om verwachtingen in de expert-aanpassingenlaag die op basis van informatie van 

bijvoorbeeld cultuurhistorische aard, rondom bekende archeologische locaties en in 

(veronderstelde, dan wel zekere) verbindingsgebieden daartussen (de ‘netwerkstructuur’ uit 

§2.3.1) zijn toegevoegd. Deze stap is belangrijk om het verwachtingsbeeld voor jongere 

tijdsneden (Romeinse Tijd en jonger) in overeenstemming te kunnen brengen met het detail 

dat lokaal in gemeentelijke verwachting kaarten is bereikt. In de toekomst kunnen met deze 

stap gebieden ook opgewaardeerd worden op basis van landschappelijke neighbourhood-

relaties. Direct rondom een pleistocene opduiking kunnen aquatische en terrestrische 

verwachtingen van een aangrenzend beekdal wat hoger verondersteld worden dan de 

basisscore voor zo een beekdal, en vergelijkbaar kan de terrestrische verwachting langs de 

buitenbocht van een riviergeul wat hoger dan de basisscore gesteld worden (vanaf de 

tijdsnede waarin de bocht afgesneden werd). Zulke opwaardering vereist dan wel specificatie 

van de afstand waarover landschapselementen ‘uitstralende’ invloed op het 

verwachtingslandschap zouden hebben, liefst ook met enige onderbouwing. In haar 

uitwerking is deze stap een serie activiteiten in ArcGIS, waarin de in §4.2 besproken 

producten betrokken worden. De stappen zijn gedocumenteerd en automatisch uit te voeren 

in een python script. De maximale verwachtingsscore blijft ook in deze stap 90. Net als na 

stap 2 geldt dat het bereik aan scores via de legenda naar believen afgerond naar tien 

klassen/tinten of als vier klassen/tinten kan worden ingesteld. Het product na deze stap is het 

eerste eindproduct: een kaartlaag met archeologische verwachtingskaarten per tijdsnede, die 

als een tijdserie te visualiseren is. De eindproducten worden in §5.4 besproken, zowel in een 

versie met eenvoudige legenda (Bijlage K) als in meest gedetailleerde vorm (uitgebreide 

legenda; Bijlage J).  

 

Stap 4: Deze laatste stap betreft vooral een stap om het minder-toegankelijke feitelijke 

eindproduct uit stap 3 (bedoeld voor experts, hoog detail-niveau en landschappelijk-

archeologische kennis van zaken nodig om het kaartbeeld te kunnen lezen) naar eenvoudiger 

ingangsproducten te vertalen. Stap 4 combineert de resultaten voor de opeenvolgende 
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tijdsnedes tot één ‘totaalkaart’ van verwachtingen voor terrestrische en aquatische 

archeologie, over de hele bestreken periode. Dit levert dan één geaggregeerd kaartbeeld op 

dat bruikbaar is als een kaart voor risico-op-archeologie (zie Hs 7). De maximale 

verwachtingsscore blijft ook in deze stap 90.  Onderdeel van deze stap is een afgewogen 

keuze over hoe om te gaan met verschillen in tijdsduur tussen tijdspannes (5000 jaar 

Mesolithicum vs. 500 jaar Vroege Middeleeuwen) en/of het relatief belang van terrestrische 

ten opzichte van aquatische verwachting. Er is voor gekozen de waarde in de totaalkaart 

simpelweg de maximale score uit één van de tijdsneden te laten zijn. Het alternatief zou zijn 

de scores voor alle tijdsneden op te tellen, of de verwachtingen voor bepaalde perioden te 

bevoordelen ten opzichte van andere tijdsperioden. Deze afweging beïnvloedt alleen het 

kaartbeeld van de ‘totaalkaart’ (§5.5) en kan in de toekomst aangepast worden. Net als na 

stap 2 en 3 blijft gelden dat het bereik aan scores (00 tot 90) via de legenda naar keuze als 

tien klassen/tinten of als vier klassen/tinten ( 0 = geen/verstoord, 10 tot 20 = laag, 30 tot 40 = 

midden, 50 tot 90 =hoog) kan worden ingesteld. Wordt dat laatste gedaan, dan levert voor de 

uiterwaardzone een kaartbeeld op in de stijl van de huidige landelijke verwachtingskaart 

(IKAW3). Er is gekozen de verwachting op de kleurschaal van terrestrische archeologie weer 

te geven waar de uiterwaard vandaag de dag terrestrisch is, en al aquatische archeologie in 

natuurlijk water in de uiterwaard (dit maakt dat het kaartbeeld aansluit op dat van de IKAW3). 

De totaalkaart is bedoeld als deel-update voor de IKAW3 (werkpraktijk RCE) en bruikbaar als 

archeologie-risicokaart in rivierkundig projectmanagement (werkpraktijk RWS). Het 

kaartbeeld van de totaalkaart wordt uitvoerig besproken in H6 en H7. 
 
 

 

KADER: DIGITALE OPLEVERING 

 

De kaartlagen uit de vier hierboven beschreven stappen zijn bedoeld voor digitaal gebruik, als 

layers in GIS. Bij het opmaken van kaartbeelden zullen de kaartlagen in de regel worden 

gecombineerd met andere gegevens (topografische informatie, rivierkilometrering, 

verstoringslaag hatch uit §3.4, labeling met uiterwaard benamingen). Standaard legenda’s en 

Dataframe-bestanden om de diverse gegevens in combinatie te kunnen raadplegen zijn 

opgenomen in de Digitale Bijlagen (als ArcGIS 10.1 ‘layer’ (*.LYR) en ‘project’-bestanden 

(*.MXD).  

 

De GIS-output is steeds in ESRI formaat (shapefile bestanden). Conversie naar andere 

formaten is mogelijk. Ook voor de standaardlegenda’s en Dataframe-bestanden is conversie 

naar andere formaten mogelijk. Database-producten zijn steeds in MS-Access 97/2000 

formaat (.MDB bestanden). Conversie van de tabellen naar andere formaten is eveneens 

mogelijk. Naast tabellen bevatten de MS-Access bestanden ook macro’s en queries (te 

converteren naar series SQL statements) en VBA-code (Module: Custom Function). 
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4.4.1 Kaartbeelden landschap per tijdsnede (stap 1) 

 

SAMENVATTING STAP 1 

 

 De uiterwaarden zijn in ruim 38000 polygonen opgedeeld, door de basiskaarten met Union 

operaties in GIS te combineren 

 De polygonen zijn voorzien van overgenomen attributen uit:  

o de Basiskaart Landschapsouderdom  

kolommen: Code, Actief, Stagnant, Oever, CodeGeom. 

o de Bijkaart  pre-deltaïsch landschap, 

kolommen DUIN, EINDDATING, NEO. 

o de Archeologische polygonenkaart 

kolommen: Bron_besch, Aard_vindp, Aard_opme, DAT_CODE, Bron_bes_1. DAT_CODE_1 

o de Verstoringenkaart  

kolommen: CD_BBG, DIJK, Ouderdom 

 De polygonen zijn voorzien van nieuw uitgerekende attributen (viercijferige code, de codes 

uit de bronbestanden hercombinerend). Met deze attributen kan per tijdsnede een 

kaartbeeld van het gepreserveerde landschap is te tonen, met onderscheid naar: 

o Nog niet actief, actief, stagnant, tot oever verworden ( W.xx.y ), afgeleid uit de 

ouderdomscodering in de basiskaart Landschapsouderdom (zie ook Tabel 4.2) 

o Uiteindelijke landschapseenheid ( w.XX.y ), gebaseerd op de kolom CodeGeom in de 

basiskaart Landschapsouderdom. 

o Eenheid in het pre-deltaïsche landschap, gebaseerd op de kolom NEOL in de bijkaart. 

o Opgeslagen in kolommen tGN9999, tGN4700, … tGN100. 

 Bovenstaande stappen worden in een Python script geautomatiseerd uitgevoerd. 

 

In de eerste stap worden uit de basiskaart Landschapsouderdom (§4.1), op basis van 

selecties van polygonen, kaartbeelden gegenereerd die representatief zijn voor de tijdsnedes. 

Daartoe worden begin- en eindtijdstip van de tijdsnede steeds vergeleken met de per 

landschapselement in de polygoonattributen geadministreerde ouderdommen (‘actief’, 

‘stagnant’, ‘oever’ / BT, ET1, ET2 – zoals geïntroduceerd in §4.1). Hiermee kunnen 

Landschapsbeelden per tijdsnede worden uitgerekend.  

 

Vervolgens wordt de kaartlaag gecombineerd met de bijkaart Pre-deltaïsch landschap 

(§4.1.3) door middel van een ‘Union’ operatie in GIS. De kaart met de landschapstoestand in 

de viercijferige codering wordt tenslotte ook nog met de archeologische polygonen kaart 

(bekende archeologische terreinen; §4.2) en met de verstoringenkaart (§4.3) gecombineerd. 

Het resultaat is een digitale kaart waarin het uiterwaardoppervlak in vele duizenden 

polygonen is opgedeeld en waarin de attributen uit de basiskaarten zijn overgenomen.  

 

Uitgaande van de attributen van de basiskaart landschapsouderdom kan per polygoon de 

toestand van het landschap in de betreffende tijdsnede geautomatiseerd toegekend worden 

(§4.1). Bijvoorbeeld: ‘Was het stuk beddinggordel nog actief, of al stagnant, of zelfs al tot 

oever verworden?’. Per tijdsnede wordt de landschapstoestand berekend, en bijgehouden in 

een nieuwe kolom in de polygoon-attributentabel. De landschapstoestand is viercijferig 

gecodeerd (§4.1.2; Tabel 4.2). In de kolomnamen is de beginouderdom van de betreffende 

tijdsnede terug te herkennen: tGN9999, tGN4700, …., tGN100 (zie ook de uitgewerkte 

voorbeelden hieronder).  
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Een bijkomstigheid van het maken van landschapsbeelden voor tijdsneden van eeuwen lang 

(in plaats van voor momentopnames), is dat sommige landschapselementen binnen die 

periode meerdere toestanden hebben doorlopen. Bijvoorbeeld: ‘Aan het begin van de 

tijdsnede bestond de beddinggordel nog niet, maar aan het einde van de tijdsnede was hij 

actief.’, of ‘Aan het begin van de tijdsnede was de beddinggordel een actieve rivier, aan het 

eind van de tijdsnede een oevergebied’. Voor andere polygonen zal de toestand eenduidig 

zijn: ‘Dit is een stuk gepreserveerd oud uiterwaardlandschap, dat in de Romeinse Tijd al 

oevergebied was, en in daarop volgende tijdstappen dus ook’. Vanuit de huidige 

gepreserveerde toestand bezien, is het credo in de tijdserie gepreserveerd landschap in de 

uiterwaarden immers: eens een oever altijd een oever, anders was het jonger landschap en 

stond het als ‘nog niet actief’, ‘actief’ of ‘stagnant’ op de kaart (Fig. 4.2). Zie ook §4.1 en het 

kader ‘Geomorfologische kaart vs. Paleogeografische kaart’ aan het begin van dit hoofdstuk. 

 

Door vergelijking van enerzijds begintijdstip en eindtijdstip van de tijdsnede en anderzijds de 

voor de polygoon geadministreerde ouderdommen, kan steeds bepaald worden of een 

betreffend stuk uiterwaardlandschap in een beschouwde periode zowel enige tijd 

‘actief/omwerkend’, en/of een periode ‘stagnant/dichtslibbend’, en/of daarna nog enige tijd 

‘oever/terrestrisch’ is geweest.  Als daarbij blijkt dat in de tijdsnede meerdere toestanden 

worden doorlopen, dan moet een knoop worden doorgehakt over de toestand die het 

kaartbeeld zou moeten weergegeven.  

 

De te overwegen opties zijn dan (a) kiezen voor de toestand aan het eind of midden van de 

bestreken periode, (b) de toestand die het grootste deel van de tijd wordt ingenomen, (c) de 

toestand die het meest relevant / efficiënt is voor de archeologische verwachting in die 

bestreken periode. In het berekenen van de landschapsbeelden per tijdsnede is daarom een 

set ‘voorrangsregels’ gehanteerd, die in de berekening in vaste volgorde worden doorlopen. 

Deze zijn: 
1. Eerder dan halverwege de tijdsnede ‘Actief/omwerkend’? dan ‘Actief/omwerkend’; (zo 

nee, dan blijft de toestand vooralsnog ‘nog niet actief’; sowieso verder naar regel 2 en 3). 

2. Eerder dan op driekwart ‘Stagnant/dichtslibbend’, dan  ‘Stagnant/dichtslibbend’; 

(zo nee, dan blijft het resultaat van na regel 1 staan). 

3. Eerder dan halverwege de tijdsnede ‘Oever/terrestrisch’, dan ‘Oever/Terrestrisch’; 

(zo nee, dan blijft het resultaat van na regel 1 en 2 staan). 

Met bovenstaande set regels is een middenweg gekozen tussen voorrangsopties (b) en (c). 

Regel 2 wijkt af van regel 1 en 3 (eerder dan 75% i.p.v. eerder dan 50%), en resulteert in 

voorrang van de ‘stagnante’ toestand boven de andere toestanden. Dit volgt de redenatielijn 

van optie (c): de archeologische neerslag in een rivierenlandschap is in deze toestand 

efficiënter dan ‘Actief/omwerkend’, zoals ook is verdisconteerd in de verwachtingsscores die 

in stap 2 toegekend worden. In de toestand ‘Oever/af en toe overstromend, maar niet 

onbewoonbaar’ verhoogt de terrestrische verwachting verder, maar die toestand erft over 

naar volgende tijdsneden, en hier al in de tijdsnede voorrang aan verlenen zou uitwerken in 

een lagere aquatische verwachting voor nu net die tijdsnede dat de aquatische verwachting 

het hoogste is. Opgemerkt dient te worden dat de percentages berekend worden over 

tijdsduren in 
14

C jaren, en daardoor licht afwijken (tot enige %, variabel) van berekeningen 

over gekalibreerde ouderdommen. 

 

In landschapsbeelden voor oudere, langere tijdsneden is hieronder het voorrangseffect voor 

fictieve voorbeelden uitgewerkt, voor polygonen waar het uiterwaardlandschap een pre-

deltaïsch landschap was (‘actief’), dat deltaïsch bedekt wordt (‘stagnant’) en uiteindelijk 
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oeverwalgebied wordt (‘oever’). Dit zijn in de Basiskaart Landschapsouderdom de polygonen 

waar CodeGeom de waarde 20500 heeft. Een en ander is uitgewerkt in Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4 Voorbeelden doorwerking voorrangsopties ‘Stagnant’ boven ‘Actief’ - langere oudere tijdsneden 
 

Ouderdommen per polygoon Tijdsnede 1 (Jagers-Verz) Tijdsnede 2 (Vroege Boeren) 
 
 

Actief 
2.xx.x 

Stagnant 
3.xx.x 

Oever 
4.xx.x 

9999 tot 4700 
14

C jr voor heden 

 50% = 7350 
 75% = 6025 

4700 tot 3250 
14

C jr voor heden 

 50% = 3975 
 75% = 3612 

P1 9500 8500 3000 Nat delta landschap (komgebied) 
 tGN9999 = 3.25.x  

Nat delta landschap (komgebied) 
 tGN4700 = 3.25.3 

P2 9500 7500 3000 Nat delta landschap (komgebied) 
 tGN9999 = 3.25.x 

Nat delta landschap (komgebied) 
 tGN4700 = 3.25.3 

P3 9500 6500 
(is < 6025) 

3000 Nat delta landschap (komgebied) 
 tGN9999 = 3.25.x 

Nat delta landschap (komgebied) 
 tGN4700 = 3.25.3 

P4 9500 5500 
(is > 6025) 

3000 Droog pre-deltaïsch  landschap 
 tGN9999 = 2.25.x 

Nat delta landschap (komgebied) 
 tGN4700 = 3.25.3 

P5 9500 4500 3000 Droog pre-deltaïsch  landschap 
 tGN9999 = 2.25.x 

Nat delta landschap (komgebied) 
 tGN4700 = 3.25.3 

P5 9500 3500 3000 Droog pre-deltaïsch  landschap 
 tGN9999 = 2.25.x 

Droog pre-deltaïsch landschap 
 tGN4700 = 2.25.x 

Cursief met scheidende punten: viercijferige coderingen landschapstoestand. Niet cursief: ouderdommen. 
 
NB: Het hier uitgewerkte voorbeeld is voor buitengedijkt komgebied (CodeGeom = 20500), waar pre-deltaisch landschap 
(Actief) in de loop van tijd tot deltaisch komgebied omvormt (Stagnant) om in de jongste millennia tot oevergebied langs 
een jonge riviertak om te vormen (Oever). Zie ook Hoofdstuk 5 (Tabel 5.3) en Bijlage F. 

 

Bij jongere tijdsneden van kortere lengte (enkele eeuwen) is het voorrangseffect relatief 

groter. Een Laat Romeinse geul die in de loop van de Vroege Middeleeuwen volledig 

dichtgeslibd is en tot grasland in de uiterwaard was verworden, zal in de landschapsbeelden 

voor de Vroege Middeleeuwen als ‘dichtslibbende restgeul’ archeologisch gewaardeerd 

worden, en pas in het volgende tijdsbeeld (Volle Middeleeuwen) als ‘terrestrische locatie’ van 

archeologische waardering worden voorzien. Ook dit is voor fictieve polygonen verder 

uitgewerkt, als Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Voorbeelden doorwerking voorrangsopties ‘Stagnant’ boven ‘Actief’ – kortere jongere tijdsneden 
 

Ouderdommen per polygoon Tijdsnede 4 (Vroege ME) Tijdsnede 5 ( 10
e
 t/m 13

e
 eeuw) 

 
 

Actief 
2.xx.x 

Stagnant 
3.xx.x 

Oever 
4.xx.x 

1750 tot 1150 
14

C jr voor heden 

 50% = 1450 
 75% = 1300 

1150 tot 675 
14

C jr voor heden

 50% = 912 75% = 793 

P1 2100 1397 
(is > 1300) 

1100 Actieve rivierbedding 

 tGN1750 = 2.05.x  

Stagnante rivierbedding (bank) 

 tGN1150 = 3.05.3 
P2 2000 1500 

 
1300 Stagnante rivierbedding (bank) 

 tGN1750 = 3.05.x 
Oevergebied ( uiterwaard ) 
 tGN1150 = 4.05.3 

P3 1950 1000 500 Actieve rivierbedding 

 tGN1750 = 2.05.x 

Stagnante rivierbedding (bank) 

 tGN1150 = 3.05.3 

Cursief met scheidende punten: viercijferige coderingen landschapstoestand. Niet cursief: ouderdommen. 
 
NB: Het hier uitgewerkte voorbeeld is voor buitengedijkt beddinggordel-gebied (CodeGeom = 10400-10600), waar een 
rivierloop (Actief) zich in de loop van tijd tot zandbank of dichtslibbende geul ontwikkelt (Stagnant) en vervolgens tot 
oevergebied langs de riviergeul (Oever). Zie ook Hoofdstuk 5 (Tabel 5.3) en Bijlage F. 
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4.4.2 Basisscore archeologische verwachting (stap 2) 

 

SAMENVATTING STAP 2 

 

 De ruim 38000 polygonen zijn per tijdsnede systematisch voorzien van waarderende 

scores, waarmee per tijdsnede verwachtingskaartbeelden worden opgesteld. 

 Hierbij zijn de waarderende scores voor de verwachtingslandschappen voor de 

verschillende perioden gebruikt, zoals opgeslagen en gecodeerd in de tabel 

‘Verwachtingen per landschapselement’, zoals ze in H5 zijn beschreven en onderbouwd. 

 De polygonen in hebben de volgende attributen toegevoegd gekregen 

o Verwachtingskaart 

kolommen: TMVV9999, WT9999, WM9999, COMBO9999 t.b.v. tijdsnede 1 

kolommen: TMVV4700, WT4700, WM4700, COMBO4700 t.b.v. tijdsnede 2 

kolommen: TMVV3250, WT3250, WM3250, COMBO3250 t.b.v. tijdsnede 3 

kolommen: TMVV2625, WT2625, WM2625, COMBO2625 t.b.v. tijdsnede 4 

kolommen: TMVV1750, WT1750, WM1750, COMBO1750 t.b.v. tijdsnede 5 

kolommen: TMVV1150, WT1150, WM1150, COMBO1150 t.b.v. tijdsnede 6 

kolommen: TMVV675, WT675, WM675, COMBO675 t.b.v. tijdsnede 7 

kolommen: TMVV280, WT280, WM280, COMBO280 t.b.v. tijdsnede 8 

kolommen: TMVV100, WT100, WM100, COMBO100 t.b.v. tijdsnede 9 

 De kolommen WT en WM bevatten de scores op terrestrische verwachting (WT) en 

aquatische verwachting (WM), gebaseerd op de viercijferige codering van de 

landschapstoestand in de betreffende tijdsnede (kolommen tGN9999, tGN4700, … 

tGN100 uit stap 1) en de inhoud van de tabel ‘Verwachtingen per landschapselement’. 

TMVV en COMBO zijn er t.b.v. legendaopbouw. 

o WT en WM: getal tussen 0 (geen verwachting) en 99 (hoogst mogelijke verwachting) 

o TMVV: codering ‘wel/geen’ verwachting en ‘terrestrische en/of aquatische’ verwachting 

o COMBO: 3-cijferige code o.b.v. [TMVV].[WT].[WM], met de laatsten afgerond op 

tientallen. 

 Het bovenstaande is in MS-Access geautomatiseerd uitgevoerd.  

 

Het toekennen van de archeologische verwachtingen gaat uit van de viercijferige codes uit 

stap 1. Daarin is behalve de landschapseenheid in het uiteindelijke uiterwaardlandschap 

(basiskaart Landschapsouderdom: 11 eenheden, kolom CodeGeom), ook informatie over de 

hoogtezonering van voor het actief worden van de delta en voor de bedijking opgeslagen 

(bijkaart pre-deltaïsch landschap, 3, kolom eenheden NEOL). Dit staat het toe verwachtingen 

voor afgedekte pleistocene landschappen in de zones naast de beddinggordels op te stellen 

(zie ook §4.1). In de viercijferige codering is hiervoor de laatste positie gebruikt.  

 
Tabel 4.6 geeft een overzicht van de combinaties die ontstaan als ook de 
actief/stagnant/oever status worden meegenomen. Dit levert 11 x 3 x 4 = 132 voorkomende 
viercijferige codes, waarbij in de oudere tijdsnedes relatief veel polygonen 1.xx.y en in de 
jongere tijdsnedes steeds meer polygonen de toestanden van 2.xx.y naar 3.xx.y naar 4.xx.y 
doorlopen.  
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Tabel 4.6 Combinatie viercijferige codering Landschapselementen per tijdsnede 

 

Bijkaart Pre-deltaïsch landschap 1.xx.y 2.xx.y 3.xx.y 4.xx.y 

1:  Hogere terreindelen: 

donken, dekzandruggen, 

heuvelrugflanken 

w.xx.1 Landschapselement xx niet 

verstorend?  Dan ver-

wachting op basis van 

bijkaart. 

Verwachting op basis van  

‘actief’/‘stagnant’/‘oever’ 

toestand in deltaïsch 

landschap 

2: Middelhoge zone: 

dekzandlaagtes buiten het 

rivierdal, 

overstromingsvlakte 

rivierdal voor de 

deltavorming (Wijchen 

Laagpakket). 

w.xx.2 Idem Idem 

3: Laagst gelegen zone: 

Meandergordels grote 

rivieren en beekdalen. 

w.xx.3 Idem, rel. hogere 

aquatische verwachting. 

idem 

 
Ten behoeve van stap 2 worden aan de polygoon-attribuuttabel allereerst per tijdsnede 4 
kolommen toegevoegd (Tabel 4.7). Het doel van stap 2 is deze 4x9 = 36 kolommen 
vervolgens automatisch te vullen, middels een serie queries in MS-Access. Het betreft hier 
een zeer groot aantal ‘lookup’ operaties op basis van enerzijds de informatie in kolommen 
van de polygonen-attribuuttabel uit stap 1, en anderzijds de MS-Access tabel ‘Verwachtingen 
per landschapselement’. De koppelingen van de tabellen vindt plaats op de viercijferige code 
uit stap 1 (kolommen met prefix ‘tGN’ in de polygoonattribuut tabel; kolom ‘tT_code’ in de MS-
Accesstabel). In alle queries worden individuele polygonen met een UniqueID geïdentificeerd. 
Die UniqueID is gelijk aan de waarden in de kolom FID van de GIS shapefile die in stap 1 
was opgeleverd. 
 
Tabel 4.7 Aan de GIS kaartlaag toegevoegde polygoonattributen in stap 2 
 

Prefix Functie Kolommen 

TMVV Indicatie van het type verwachting TMVV9999, TMVV4700, … TMVV100 
WT Score archeologische verwachting (0-99) 

terrestrisch 
WT9999, WT4700, … WT100 

WM Score archeologische verwachting (0-99) 
aquatisch 

WM9999, WM4700, … WM100 

COMBO Combinatie-notatie van TMVV, WT en WM 
ten behoeve van legenda in ArcGIS 

COMBO9999, COMBO4700, … 
COMBO100 

 
 
De MS-Access tabel ‘Verwachtingen per landschapselement’ heeft een rij voor ieder van de 
132 voorkomende viercijferige codes (Bijlage F). In Tabel 4.8 zijn de verdere kolommen 
beschreven. De tabel functioneert als een lookup tabel van de scores voor archeologische 
verwachting (één score voor de terrestrische verwachting, en één score voor de aquatische 
verachting) van een landschapseenheden volgens het kaartproduct uit stap 1 volgens 
opzoekregels waarin ook de beschouwde tijdsperiode een rol speelt. De vulling van de 
kolommen WT0-WT10, WM0-WM10 (scores), CT1-CT10 en WT1-WT10 (cesuurmomenten) 
is gebaseerd op afwegingen van archeologische aard, en gedocumenteerd in §5.3. Deze 
paragraaf focust zich op het combineren van de scores volgens het verwachtingenmodel met 
het kaartbeeld voor het gepreserveerde landschap voor die periode (viercijferige codes, Tabel 
4.2 en Tabel 4.6; Bijlage F).  
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Voor de viercijferige codes uit de rijen waar TER_AQU_VERST een waarde 1, 2 of 3 heeft, 

wordt een score uitgerekend. Dit zijn de landschapseenheden waar vanuit preservatie-

overwegingen archeologie verwacht mag worden, die in de tijdserie 

verwachtingskaartbeelden in de notatie van de kolom COMBO een waarde tussen 110-190 

(alleen terrestrische verwachting), 211-299 (terrestrische en aquatische verwachting) of 301-

309 (alleen aquatische verwachting) zullen hebben. Waar TER_AQU_VERST een waarde 4 

of 5 heeft, betreft dit  ‘nog niet actieve’ landschapseenheden, die in de tijdserie 

verwachtingskaartbeelden in de notatie voor de kolom COMBO de waarde 400 (natuurlijk 

verstoord) of 500 (antropogeen verstoord) zullen krijgen. 

 
Tabel 4.8 Kolommen in de lookup-tabel met het Archeologische verwachtingenmodel 
  

Kolom(men) Functie Eigenschappen 

tT_code Koppeling op viercijferige code Iedere rij uniek nummer 
CodeGeom Als in Basiskaart Landschapsouderdom Dupliceert 3x4 keer 
Description Verklaring van de viercijferige codes Legendatekst 
TER_AQU_VERST 0 = buiten beschouwd gebied; 

1 = Alleen terrestrische verwachting;  
2 = Terrestr. + Aquatische verwachting  
3 = Alleen aquatische verwachting;  
4 = Natuurlijk verstoord (omgewerkt);  
5 = Antropogeen verstoord 

Zelfde als de kolommen met 
prefix TMVV in de 
polygonenattributen 

 
WT0 

 
Uitgangsscore terrestrische verwachting 

 
0-99 

WM0 Uitgangsscore aquatische verwachting 0-99 
CT1, WT1 …  
CT10, WT10 

Serie cesuur-momenten (CT1…10; in 
14

C jaar) en scores voor 
terrestrische verwachting geldend vanaf die cesuur (WT1…10; score 0-99)  

 Als CT1 > 0 dan is vanaf CT1 de waarde WT1 geldig in plaats van WT0… 
Deze afweging herhaalt zich tot de eerste cesuur die 0 is. 

CM1, WM1 …  
CM10, WM10 

Serie cesuur-momenten (CT1…10; in 
14

C jaar) en scores voor aquatische 
verwachting geldend vanaf die cesuur (WT1…10; score 0-99)  

 Als CM1 > 0 dan is vanaf CM1 de waarde WM1 geldig in plaats van 
WM0… Deze afweging herhaalt zich tot de eerste cesuur die 0 is. 

Toelichting Tekstveld voor aantekeningen,  
bijvoorbeeld van aanpassingen van verwachtingssystematiek. 

 

In de MS-Access tabel ‘Verwachtingen per landschapselement’ zijn ook cesuren vastgelegd. 

Dit maakt het mogelijk in de lookup-queries op landschapseenheden van een en hetzelfde 

type en toestand, de scores toch te laten variëren in de tijd. Zo wordt het bijvoorbeeld voor 

‘een opslibbende hoge rug in de overstromingsvlakte’ (tGN-code: 3.06.x; CodeGeom: 10600) 

mogelijk er in de bronstijd en ijzertijd een relatief lage verwachting gebaseerd op beperkt 

terrestrisch en aquatisch gebruik van oeverzone toe te kennen (WT: 40, WM: 20), en aan 

zulke eenheden in de Romeinse tijd juist een wat hogere score toe te kennen (vanaf een 

cesuur ergens rond het begin van de jaartelling; WT: 50, WM: 24), omdat juist die zones dan 

ook o.a. militair in gebruik raken. Zie H5 voor verdere voorbeelden van zulke overwegingen. 

In termen van ‘hoger’ en ‘lager’ is het scoren van onderdelen in het verwachtingslandschap 

redelijk straight forward, zeker als van cesuren gebruik gemaakt wordt en bedacht wordt dat 

het hier gaat om een uitgangsscore (basisscore). In stap 3 kan de score nog lokaal worden 

opgewaardeerd, op basis van expert informatie (§4.2).  

 

Methodisch noodzakelijk maar niet straight forward was het benoemen van het 

daadwerkelijke getal tussen 1 en 99 waarin de score wordt uitgedrukt, en vooral het 

afstemmen van zulke getallen tussen opeenvolgende tijdsbeelden. In het project is in 
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meerdere afstemmingsrondes (tabel vullen, kaart uitrekenen, kaartbeeld inspecteren) naar de 

tabel in de opgeleverde vorm toegewerkt (§5.3). Gebruik van de kaarten in de komende jaren 

kan aanleiding geven tot aanpassingen. In het MS-Access bestand waarmee stap 2 is 

uitgevoerd zijn voorzieningen getroffen die het proces van iteratief aanpassen helpen, zoals 

een Form om de tabel na te slaan en het vullen van de Description en Validation Rules van 

de kolommen in de Table Properties. Net als de ouderdomscodering in de Basiskaart 

Landschapsouderdom, is ook de ouderdomscodering van cesuren in de tabel ‘Verwachtingen 

per landschapselement’ in 
14

C jaren voor heden. Zie ook Kader ‘Borging en Aanpassing van 

Verwachtingsscores’. Met een MS-Access formulier is het, via een hulptabel, mogelijk de 

cesuur-ouderdommen zowel in 
14

C-jaren als in ouderdom voor/na Chr. af te lezen, en er 

wijzigingen in de cesuur tijdstippen op te baseren. 

 

 

KADER – BORGING EN AANPASSING VAN VERWACHTINGSSCORES  
 
Om het aanpassen en wijziging van de verwachtingssystematiek inzichtelijk te houden, is een 
formulier gebruikt dat voor landschapseenheden een diachroon overzicht toont van de 
toegekende terrestrische en aquatische verwachtingen (zie ook §5.3). Dit was vooral van nut 
bij het afregelen van de verwachtingsscores tot een verwachtingslandschap dat de huidige 
status van gemeentelijke verwachtingskaartbeelden voldoende recht doet en toch op het hele 
uiterwaardgebied uniform kan worden toegepast. 
 

  
 Figuur 4.4 MS-Access formulier voor doorbladeren en aanpassingen aan het Verwachtingenmodel 
(Digitale bijlage 25_AUTOMATISERING \ Stap 2). 
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Figuur 4.5 Opbouw van de macro ‘Runnen query 01-11’: de automatisering van stap 2 (Digitale bijlage 
25_AUTOMATISERING \ Stap 2).  

 

De lookup-operaties worden uitgevoerd als een serie van elf queries. Al deze queries zijn van 

het ‘Make Table’ type. De eerste tien doen voorbereidende tussenstappen. 

  

 Query 1 t/m 9 rekenen per tijdsnede voor ieder polygoon de op de landschap 

toestand gebaseerde basisscore uit, en ook een verlaagde terrestrische score ( -20 ) 

voor het geval dat die eenheid tegenwoordig oppervlakkig verstoord is. Het resultaat 

wordt per tijdsnede in een tabel weggeschreven (Tabellen: T9999_filled, T4700_filled, 

… T100_filled). 

 Query 10 rekent voor polygonen die deel uitmaken van een bekend archeologisch 

terrein een vervangende (zeer hogere) terrestrische en aquatische verwachtingsscore 

uit. 

 Query 11 voegt uit alle tussenstappen de scores daadwerkelijk aan de juiste 

kolommen van de polygoon-attribuuttabel toe. In deze query wordt de afweging 

gemaakt of ‘de basisscore’, ‘een voor verstoring verlaagde score’ of ‘een wegens 

bekende archeologie opgehoogde score’ moet worden toegekend. 
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Figuur 4.6 Lookup-relaties in Queries 01, 02, … 09 zoals gebruikt in stap 2. Voor tijdsneden 1 t/m 9 wordt de kolom 
met de viercijferige code ([tGN9999], [tGN4700], … [tGN100]; uit stap 1) gekoppeld aan steeds dezelfde in de Tabel 
‘Verwachtingen per Landschapseenheid’ (kolom [tT_code]) (Digitale bijlage 25_AUTOMATISERING \ Stap 2). 
 

Met de macro ‘Runnen query 01-11’ (Figuur 4.5) wordt dit hele berekeningsproces 

uitgevoerd. Het doorrekenen van het geheel (het runnen van de macro) duurt ongeveer twee 

minuten op een moderne kantoor-PC. Met het handmatig importeren en exporteren naar het 

GIS kan na het doorvoeren van wijzigingen in het polygoonkaartbeeld (Basiskaarten, stap 1) 

of in de Tabel ‘Verwachtingen per Landschapseenheid’ (stap 2), in ca. 15 minuten een 

nieuwe landschap-gebaseerde tijdserie archeologische verwachtingskaarten in GIS getoond 

worden. 
 

Queries 01-09 

Als onderdeel van de query 1 t/m 9 wordt uit de Module ‘FunctiesVerwachtingswaarde’ 

steeds de VBA-functie Max10Verwachting aangeroepen (Figuur 4.6 en 4.7). 

 

Als parameters worden steeds meegegeven:  

 Begin- en Eindtijdstip van de beschouwde tijdsnede;  

en, uit de relevante rij uit de Tabel ‘Verwachtingen per landschapselement’ (gekoppeld op 

viercijferige code), steeds de volledige lijst waarderende scores en alle cesuren:  

 WT0, CT1, WT1, CT2, WT2, etc. in gevallen van evaluatie van terrestrische 

verwachting;  

 WM0, CM1, WM1, CM2, WM2, etc. in gevallen van evaluatie van aquatische 

verwachting. 

 

In de VBA-functie wordt met een serie IF-statements geëvalueerd welke score (W.0? W.1?, 

W.3?) voor de betreffende polygoon in de betreffende tijdsnede de relevante is. Dit is de 

maximale score van die elementen uit de lijst waarvoor geldt dat de bijbehorende cesuur een 

moment is gelijk aan of ouder dan het begintijdstip, en niet jonger dan het eindtijdstip. Valt 

een cesuur midden in een tijdsnede, dan wordt de maximale score overgenomen. De VBA-
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code kan in de Digitale Bijlagen geraadpleegd worden (onder Modules in de MS-Access 

database van stap 2). 

 

De queries rekenen ook een voor oppervlakkige verstoring gecorrigeerde (terrestrische) 

verwachtingswaarde uit. Is de onverstoorde verwachting lager dan 20, dan wordt deze in 

oppervlakkig verstoorde toestand op 0 gesteld. Is de onverstoorde verwachting hoger dan 20, 

dan wordt deze in verstoorde toestand met 20 punten naar beneden bijgesteld. Deze 

verwachtingen worden sowieso uitgerekend, of ze in query 11 uiteindelijk nu gebruikt zullen 

worden of niet. Aquatische verwachtingen worden niet gecorrigeerd. 

 

Ten behoeve van legenda-opbouw en visualisatie in GIS, rekenen de queries ook de waarde 

voor de kolom COMBO. De kolom bevat driecijferige getallen, waarin de terrestrische en 

aquatische verwachtingen ‘in combinatie’ zijn genoteerd. Op de eerste positie de waarde van 

[TMVV] (zie boven), op de tweede en derde positie respectievelijk de terrestrische en 

aquatische verwachting score, beiden afgerond op tientallen.  

 

 

 
 
Figuur 4.7 SQL-view van Queries 01, 02, … 09 zoals gebruikt in stap 2. De geselecteerde regel (highlight) laat zien 
dat uit de Module ‘Functies Verwachtingswaarde’ de VBA-functie Max10Verwachting wordt aangeroepen (Digitale 
bijlage 25_AUTOMATISERING \ Stap 2). 
 

 

Query 10 

Deze laatste voorbereidende query is eenvoudiger van opbouw: het is geen lookup query en 

er wordt geen gebruik van VBA-functies gemaakt. De query voert simpelweg een hercodering 

uit, en gebruikt daarvoor informatie die reeds in de kolommen van de polygonenattributen-

tabel aanwezig was. Er wordt een tabel aangemaakt met het overgenomen veld [Dat_Code] 

en de nieuwe velden [TERVER] en [AQUVER]. Het veld [Dat_Code] bevat de informatie in 

welke tijdsnede het archeologische terrein relevant is. Dit veld is uit de Basiskaart 
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‘Archeologie Polygonen’ overgenomen (§4.2). De velden [TERVER] en [AQUVER] bevatten 

na het runnen van de query de scores (terrestrische en aquatische verwachtingsscores) die 

polygonen in de aangemerkte tijdvakken moeten krijgen.  

 

De query rekent deze scores uit op basis van het veld [Aard_Opmer] uit de Basiskaart 

‘Archeologie Polygonen’. De als archeologisch terrein aangemerkte polygonen krijgen in de 

tijdsnedes waar dat op van toepassing is, een terrestrische en aquatische verwachting van 

tenminste 60. AMK monumenten van ‘hoge’, ‘zeer hoge’ archeologische waarde 70 resp. 80, 

en ‘AMK beschermde’ terreinen score 90. Alle polygonen die buiten de archeologische 

terreinen vallen houden lege velden [Dat_Code] en scores van 0 in de velden [TERVER] en 

[AQUVER]. 

 

 
 
Figuur 4.8 Opbouw van query 11: Samenbrengen van de verwachtingen per tijdsnede. De juiste 
verwachtingswaarden worden geselecteerd uit de in query 1 tot en met 10 geproduceerde tabellen, welke op 
UniqueID gekoppeld zijn (Digitale bijlage 25_AUTOMATISERING \ Stap 2). 

 

Query 11 

Deze query (Figuur 4.8, 4.9) selecteert tot slot, per tijdsnede, de juiste verwachtingswaarden 

uit de in query 1 tot en met 10 geproduceerde tabellen. Alle tabellen zijn hiertoe gekoppeld op 

UniqueID. Het resultaat van de query is de oorspronkelijke polygoon-attribuuttabel, waarin nu 

voor de 9 tijdsneden steeds de vier kolommen TMVV, WT, WM en COMBO met een 

systematisch toegekende score gevuld zijn. 

 

De waarden van TMVV9999, TMVV4700, … TMVV100 worden direct overgenomen uit de 

betreffende tabellen (T9999_filled, T4700_filled, T100_filled). De waarden van WT9999, 

WT4700 …. WT100, en ook die van WM9999, WM4700 …. WM100 en COMBO9999, 

COMBO4700, … COMBO100 volgen uit een afweging. Drie VBA-funties uit de Module 

‘Functies Verwachtingswaarde’ worden hierbij gebruikt: KiesTERAQU_WT, 

KiesTERAQU_WM en KiesTERAQU_COMBO.  
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Figuur 4.9 SQL-view van query 11 (Digitale bijlage 25_AUTOMATISERING \ Stap 2). 

 

Als parameters worden steeds meegegeven:  

 nummer van de tijdsnede (1, 2, … 9  voor  9999-4700, 4700-3250, … 100-0); 

 uit de voor de tijdsnede relevante tabel (T9999_filled, T4700_filled, … 

T100_filled),steeds  [TMVV], [WT], [WM] (basisscore), [WTv] (score indien 

oppervlakkig verstoord); 

 en op basis van de polygoon-informatie over verstoringen en bekend archeologische 

terreinen, steeds  CD_BBG (indicatie soort verstoring) en 

“IIf([TERVER]>0;5;[CD_BBG])“ (idem, maar overruled met waarde = 5 als het een 

archeologische terrein betreft); 

 uit de tabel van query 10: [Dat_Code], [TERVER], [AQUVER]. 

 

In de VBA-functies wordt in een serie geneste IF-statements geëvalueerd welke terrestrische 

en aquatische scores toegekend moeten worden. De afwegingen zijn dan steeds, voor de 

terrestrische verwachting: is dat gewoon de WT basisscore? Of is het WTv, want 

oppervlakkig verstoord? Of is het TERVER, want archeologisch terrein met archeologie uit de 

betreffende tijdsnede? En op dezelfde wijze, voor de aquatische verwachting: is dat gewoon 

de WM basisscore? Of is het AQUVER, want enerzijds archeologisch terrein maar blijkens de 

landschapsouderdomkaart toch ook rivieractiviteit in de betreffende tijdsnede? (voorbeeld: 

castellum Meinerswijk, dat nog in de Romeinse tijd al gedeeltelijk door de Nederrijn wordt 

geërodeerd).  

 

Polygonen binnen archeologische terreinen krijgen in de tijdsnedes die door de archeologie 

van het terrein bestreken worden [TERVER] en [AQUVER] scores uit query 10. In gebieden 

daarbuiten krijgen oppervlakkig vergraven of afgegraven polygonen de [WTv]- en [WM]-

score, en in alle overige gevallen houden de polygonen hun [WT]- en [WM]-score uit query 1-

9. De COMBO code wordt opnieuw uitgerekend. De VBA-code kan in de Digitale Bijlagen 

geraadpleegd worden (onder Modules in de MS-Access database van stap 2; Digitale bijlage 

25_AUTOMATISERING). 

 
  



 

 

 

1207078-000-BGS-0005, 12 mei 2014, definitief 

 

 

Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied 

 
79 

Merk op dat de berekeningen per tijdssnede steeds voor alle polygonen doorlopen worden. 

Diep verstoorde gebieden (CodeGeom 10300 in de Basiskaart Landschapsouderdom) krijgen 

vroeg in het proces al de codes TMVV = 4 of 5, en WT = 0 en WM = 0 en houden deze codes 

in het verdere proces. De afwegingen in queries 1 tot 11 worden gedaan voor die polygonen 

waar TMVV een waarde 1, 2 of 3 heeft.  

4.4.3 Verdere opwaarderingen archeologische verwachtingsscores (stap 3) 

 

SAMENVATTING STAP 3 

 

 De waarderende scores voor de polygonen zijn voor geselecteerde gebieden verder 

opgehoogd, op basis van expert informatie uit met name gemeentelijke 

verwachtingskaarten (‘buffers’),  

op basis van omgevingsrelaties (bijv. vermoede locatie historisch veer) en 

netwerkstructuren (bijv. de Limes-zone) 

 Er wordt een Union operatie met de kaartlaag ‘Buffers’ (expert informatie) uitgevoerd. 

Vervolgens krijgen alle polygonen de volgende attributen toegevoegd:  

o Verwachtingskaart 

kolommen: WTP9999, WTM9999, COMBP9999 ten behoeve van tijdsnede 1 

kolommen: WTP4700, WTM4700, COMBP4700 ten behoeve van tijdsnede 2 

kolommen: WTP3250, WTM3250, COMBP3250 ten behoeve van tijdsnede 3 

kolommen: WTP2625, WTM2625, COMBP2625 ten behoeve van tijdsnede 4 

kolommen: WTP1750, WTM1750, COMBP1750 ten behoeve van tijdsnede 5 

kolommen: WTP1150, WTM1150, COMBP1150 ten behoeve van tijdsnede 6 

kolommen: WTP675, WTM675, COMBP675 ten behoeve van tijdsnede 7 

kolommen: WTP280, WTM280, COMBP280 ten behoeve van tijdsnede 8 

kolommen: WTP100, WTM100, COMBP100 ten behoeve van tijdsnede 9   

 De kolommen WTP en WMP bevatten de o.b.v. expert-informatie verhoogde scores.  

Buiten de polygonen uit de bufferlaag en buiten de relevante tijdseries houden WTP en 

WMP hun uitgangswaarden (WT, WM) zoals berekend in stap 2. De kolom COMBP 

bevatten 3-cijferige codes op basis van WTP en WMP. 

 Het bovenstaande is in ACCESS uitgevoerd.  

Aansluitend wordt ook het eerste deel van stap 4 is in ACCESS uitgevoerd.  

Pas in het tweede deel van stap 4 is het resultaat van stap 3 terug naar GIS gebracht. 

 

 

Voor het aanpassen (verder opwaarderen) van de terrestrische en aquatische archeologische 

verwachtingen na stap 2, wordt de vulling van de kolommen WT en WM als uitgangswaarde 

gebruikt.  

 

Er zijn dan vervolgens, in principe drie manieren van aanpassing (ophoging) mogelijk: 
1. Op basis van toegekende hogere terrestrische en/of aquatische verwachtingen voor 

specifieke polygonen in de expert-aanpassingenlaag (bijv. een vermoede kasteellocatie 

krijgt een opwaardering van de terrestrisch verwachting van +30). Deze wijze is in het 

huidige project toegepast. 

2. Door met een Buffer en Union operaties het aantal polygonen verder te vergroten, en 

voor de relevante selectie nieuwe polygonen (‘binnen de buffers’) waarden op te hogen 

(bijv. het selecteren van de interface (grens) tussen open water en naastgelegen 

oevers, om zo voor een beperkt gebied (bijv. 50 m aan beide zijden van de grens) de 
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verwachtingen aan te passen: +10 terrestrisch voor de geul (invangen 

oeverfenomenen), +10 aquatisch voor de oever (kans op scheepvaart- of 

geulgebonden activiteiten). Deze methode is binnen het project niet gebruikt, maar kan 

in de toekomst ingepast worden. 

3. Door op basis van omgevingsrelaties bestaande polygonen te selecteren, en deze op 

te hogen. Hierbij worden elementen op basis van afstand tot andere eenheden (bijv. 

donken in nabijheid van een actieve rivier, of actieve geulen in nabijheid van een 

Romeins legerkamp) geselecteerd en wordt hun verwachtingsscore aangepast. 

Vanwege de grote hoeveelheid aan benodigde – idealiter goed onderbouwde en 

gedocumenteerde – beslisregels noodzakelijk bij dit soort aanpassingen, is deze 

methode binnen het project niet gebruikt.  

 

In stap 3 is vooralsnog alleen de eerste manier toegepast, uitbreiding is mogelijk in 

toekomstige versies van de UIKAV of bij uitbreiding van de methodiek naar poldergebied. De 

uitgangswaarden voor terrestrische en aquatische verwachting worden opgehoogd met 

informatie uit de kaartlaag ‘buffers’ (expertinformatie; §4.2). In GIS wordt met een Union 

operatie met de kaartlaag ‘buffers’ (expertinformatie) het aantal polygonen zoals dat na stap 1 

en stap 2 al was ontstaan, ten behoeve van stap 3 nog verder vergroot. Het veld 

[DAT_CODE] bevat informatie in welke tijdssnede de waardering opgehoogd moet worden. 

De velden [OPW_T] en [OPW_M] bevatten informatie over de mate waarin de terrestrische 

en aquatische verwachting opgehoogd moeten worden. De polygoon-attribuuttabel wordt 

vervolgens geïmporteerd naar MS-Access voor de verdere bewerkingen van stappen 3 en 4. 

 

Stap 3 en stap 4 worden als één complexe hercoderings-query uitgevoerd (Figuur 4.9). De 

query maakt gebruik van VBA-functies die in de module ‘STOPLICHT’ zijn opgesteld. Voor 

stap 3 zijn dit de functies “BUFFERPLUSSEN_TER” en “BUFFERPLUSSEN_AQU” en 

“COMP”. De VBA-code kan in de Digitale Bijlagen geraadpleegd worden (onder Modules in 

de MS-Access database van stap 3 en 4; Digitale bijlage 25_AUTOMATISERING \ Stap 4). 
 

 
Figuur 4.9 GRCODE en GRID_CODE query uit stap 3 en 4. Met behulp van VBA-functies worden voor alle 

polygonen 3 maal negen kolommen ‘WTP, WMP, COMP’ gevuld (stap 3), en worden negen kolommen ‘GRCODE’ 

en een tiende kolom ‘GRIDCODE’ gevuld (Digitale bijlage 25_AUTOMATISERING \ Stap 4). 
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De werking van “BUFFERPLUSSEN_TER” en “BUFFERPLUSSEN_AQU” is vergelijkbaar 

met die van query 10 uit stap 1. Ze worden gebruikt om WTP en WMP te berekenen. Alleen 

in de relevante tijdsnede, en alleen binnen polygonen uit de bufferlaag die niet eerder al als 

archeologische terreinen waren geïdentificeerd, wordt de waarde van WTP en WTM een 

andere dan de waarde van WT en WM na stap 2. De  functie “COMP” wordt gebruikt om de 

3-cijferige code in de kolommen COMP9999, COMP4700,…. COMP100 uit te rekenen. 

Onderdeel van de functie COMP is ook het waar nodig overrulen van in stap2 toegekende 

TMVV code die de eerste positie van de 3-cijferige code invult. De overige kolommen 

(GRCODE9999, GRCODE4700… GRCODE100 en GRIDCODE) in de Make Table query zijn 

ten behoeve van stap 4 en worden in de volgende paragraaf behandeld. 

4.4.4 Combineren tot totale verwachting en legenda vereenvoudiging naar IKAW3 stijl 

 

SAMENVATTING STAP 4 

 

 De genuanceerde verwachtingskaartbeelden zijn tot eenvoudiger codering omgerekend. 

 Naast de tijdserie verwachtingskaarten, is er ook een eenvoudige totaalkaart, die als 

gedeeltelijke update van de IKAW3 beschouwd kan worden. 

 De polygonen hebben de volgende attributen toegevoegd gekregen: 

o Verwachtingskaart 

kolom: GRCODE9999 ten behoeve van tijdsnede 1  kolom: GRCODE4700 ten behoeve 

van tijdsnede 2 

kolom: GRCODE3250 ten behoeve van tijdsnede 3  kolom: GRCODE2625 ten behoeve 

van tijdsnede 4 

kolom: GRCODE1750 ten behoeve van tijdsnede 5  kolom: GRCODE1150 ten behoeve 

van tijdsnede 6 

kolom: GRCODE650 ten behoeve van tijdsnede 7  kolom: GRCODE280 ten behoeve 

van tijdsnede 8 

kolom: GRCODE100 ten behoeve van tijdsnede 9  kolom: GRIDCODE ten behoeve van 

totaalkaart 

 Bij het totaliseren van het tijd-gelaagde verwachtingspatroon tot een consistent beeld, 

kunnen scores voor vroegere tijdsnedes (relatief lang) en latere tijdsnedes (korter) al dan 

niet scheef gewogen worden.  

 Na stap 4 heeft de tijdserie verwachtingskaarten (en de totaalkaart) een alternatieve 

legenda in de stijl van IKAW3, die ook voor niet ingewijden direct inzichtelijk is. Er zijn 

slechts 4 klassen terrestrische verwachting (zeer laag, laag, hoog, zeer hoog) en slechts 2 

klasse voor aquatische verwachting (zeer laag tot laag, hoog tot zeer hoog). De tijdserie 

verwachtingskaarten na stap 2 en 3 visualiseerde de terrestrische en/of aquatische 

verwachting nog als 4 x 9 klassen.  

 Stap 4 is in MS-Access geautomatiseerd uitgevoerd, aansluitend op berekeningen voor 

stap 3.  

In het tweede deel van stap 4 worden de resultaten terug naar GIS gebracht. 

 

De uitvoering van stap 4 sluit direct aan op stap 3 hierboven. De terrestrische en aquatische 

archeologische verwachtingen zoals opgesteld na stap 2 en 3, zijn opgeslagen in de 

kolommen WTP en WMP. Deze bevatten scores tussen 0 en 90. De series 

verwachtingskaarten na stap 2 en 3 visualiseren de gecombineerde terrestrische en 

aquatische verwachtingen (op basis van de kolommen COMBP9999, … COMBP100) nog als 
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4 x 9 klassen in een driecijferige notatie (Tabel 4.7). Deze kolommen vormen de basis voor 

digitale kaartopmaak volgens de uitgebreide legenda (Bijlage J, §5.4).  

 

De legenda op basis van de driecijferige COMBO/COMBP codering geeft voor regelmatige 

gebruikers een functioneel inzichtelijk beeld. Maar bij incidenteel gebruik door niet-

archeologische professionals zijn kaartbeeld en legenda op het volledige resultaat na stap 2 

en stap 3 moeilijk interpreteerbaar. Bovendien is het wenselijk de verwachtingen voor de 

stapel tijdsnedes ook in één totaalkaart samen gevat te hebben, in een simpel kaartbeeld en 

met een eenvoudige legenda. Een dergelijke visualisatie zou kunnen functioneren als een 

archeologie-risicokaart. Ook niet-ingewijden (bijvoorbeeld: riviermanagers, uitvoerders, 

bestuurders) hebben zo een ingang tot de verwachtingskaarten (§5.5, §7.1). 

 

Na stap 4 is het ook mogelijk de tijdserie met een 1-cijferige codering ‘GRCODE’ te 

visualiseren (Figuur 4.9). Stap 4 voert daarom een herclassificatie uit, en slaat de resultaten 

op in 9 nieuwe kolommen ‘per tijdsnede’ (kolommen GRCODE9999, GRCODE4700, … 

GRCODE100) en een 10
de

 ‘getotaliseerde’ kolom ([GRID_CODE]). Op deze 10 kolommen is 

in GIS een simpele legenda toe te passen, waarmee eenvoudigere en cumulatieve 

visualisaties van de verwachtingskaart te produceren zijn. De GRCODE-kolommen vormen 

de basis voor een tijdserie verwachtingskaarten met eenvoudige legenda (§5.4, Bijlage K), en 

de getotaliseerde kolom de basis voor de ‘Totaalkaart’ (§5.5, H6, H7, Bijlage L). Voor de 

eenvoudige legenda op basis van GRCODE/GRID_CODE heeft de legenda van IKAW3 

model gestaan. Tabel 4.9 zet de scores in de MS-Access database met het 

Verwachtingenmodel en de notaties in de driecijferige en enkelcijferige code voor de twee 

legenda’s naast elkaar. 

 

Tabel 4.9 Overzicht verwachtingsscores en notaties in kolommen t.b.v. legendaopmaak 

 

 Verwachtingenmodel 

§5.3 en §4.4.2 

(‘waarderingen’) 

Uitgebreide legenda  

§5.4 en §4.4.2 / §4.4.3 

(‘driecijferig’, COMBO/COMP’) 

Eenvoudige legenda 

§5.4 en §4.4.4 

(‘GRID_CODE’) 

Trefkans Score Terrestrisch Aquatisch Op land In water 

Geen / verstoord 0 .0x    .x0    1 8 

Zeer laag 1-15 .1x    .x1    1 5 

Laag 15-35 .2x  .3x .x2  .x3 2 5 

Hoog 35-55 .4x  .5x .x4  .x5 3 6 

Zeer hoog 55-90 .6x  .7x .8x .9x .x6  .x7 .x8 4 7 

 

De herclassificatie van stap 4 is onderdeel van de Make Table query in MS-Access, op 

vergelijkbare wijze als in stap 2. Er wordt uitgegaan van de polygoonattributen van de 

verwachtingskaart na stap 2 en 3, in het bijzonder de kolommen [CodeGeom], [WTP] en 

[WMP]. De query roept hiertoe twee VBA-functies uit de module ‘STOPLICHT’ aan. De 

functie GRCODE heeft als parameters  [CodeGeom],  [TMVV], [WTP] en [WMP] – de laatste 

drie steeds voor de betreffende tijdsnede (zie ook het schema hieronder). Voor polygonen 

waar een archeologische verwachting geldt, is het resultaat een code tussen 1 en 4 (Tabel 

4.9). Voor polygonen waar geen archeologische verwachting geldt, zowel gebieden die pas 

jonger actief zijn geworden, of die uiteindelijk diep verstoord zijn, is het resultaat 1 (zeer laag) 

dan wel 8 (huidig water, zonder archeologische verwachting). 

 

Merk op dat uit de kolom GRCODE alleen niet opgemaakt kan worden of de hoge 

verwachting ter plaatse sterker op terrestrische of juist op aquatische archeologie betrekking 

heeft. Daartoe dient teruggegrepen te worden op de kolommen WTP en WMP zoals die in 
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stap 2 en 3 waren gevuld. In de standaardlegenda voor de totaalkaart (§5.4) wordt dit gedaan 

door nog een arcering te plaatsen op al die polygonen waar de score in WM groter is dan 45. 

De VBA-functie ‘GRCODE’ wordt gebruikt om per polygoon de kolommen GRCODE9999, 

GRCODE4700, … GRCODE100 per tijdsnede met 1-cijferige waarden te vullen. De werking 

is geïllustreerd in Tabel 4.9. 

 
 

Tabel 4.10 Werking van de VBA functie GRCODE in stap 4 

 

Waarde: 1 –  15 15 –  35 35 –  55 55 – 90 

Archeologische 

verwachting: 
Zeer laag Laag Hoog Zeer hoog 

Op basis van de grootste waarde van WTP en WMP voor de betreffende tijdsnede, is het 

resultaat: 

Terrestrische 

verwachting 
1 2 3 4 

Aquatische 

verwachting  
1 2 3 4 

 

 

De tweede VBA-functie ‘TotaalGridCode’ krijgt vervolgens per polygoon de GRCODE 

resultaten voor alle tijdsneden als parameters doorgespeeld. Daarin wordt met een serie IF-

statements geëvalueerd wat over alle tijdsnedes beschouwd de hoogst voorkomende klasse 

was. Dit getal wordt overgenomen in de kolom GRIDCODE. De VBA-code kan in de Digitale 

Bijlage geraadpleegd worden (onder Modules in de MS-Access database van stap 4; Digitale 

Bijlage 25_AUTOMATISERING).  
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5 Beschrijving nieuwe producten: basiskaarten, 
verwachtingenmodel, verwachtingskaarten 

In dit hoofdstuk worden de legenda’s, kaartbeelden en database-inhoud van de nieuwe 

producten gepresenteerd en op hoofdlijnen besproken. Alle in dit hoofdstuk beschreven 

digitale producten (GIS, MS-Access en platte PDF versies – Bijlagen G tot N en de Digitale 

Bijlagen) zijn online gedeponeerd in het repository van DANS en langs die weg duurzaam 

bewaard en ontsloten (https://easy.dans.knaw.nl). Eerst worden in §5.1 en §5.2 

achtereenvolgens de fysisch geografische en archeologische input producten besproken. Dit 

zijn de digitale kaartbestanden voor landschapsouderdom en verstoringen en de database en 

bijbehorende digitale kaarten betreffende archeologie en cultuurhistorie. De hierin verwerkte 

bronnen en het productieproces zijn in de voorgaande hoofdstukken al besproken (H3, H4).  

 

De legenda’s en kaartbeelden zijn steeds op twee manieren geïllustreerd, als uitsneden uit de 

series PDF-atlassen (gebruik op ingangsniveau; bedoeld voor reproductie op schaal 

1:25,000) en daarnaast met screenshots van de digitale kaartbeelden in GIS (professioneel 

gebruik). Dit zijn tevens de twee wijzen waarop de producten in de Digitale Bijlagen worden 

aangeboden. Merk op dat bij gebruik in GIS de legenda-indelingen, betitelingen en 

toegepaste kleurenschema’s interactief en naar toepassing en huisstijl verder aangepast 

kunnen worden en daarbij naar behoefte vereenvoudigd of juist uitgebreid kunnen worden. 

De meegeleverde legenda’s en kaartopmaak-bestanden bieden wat dat betreft een startpunt. 

Deze manier van uitlevering van digitale kaarten en databases is dezelfde als die bij de Zand 

in Banen kartering (Cohen et al. 2009) en die bij het Basisbestand Paleogeografie van de 

Rijn-Maasdelta (Cohen et al. 2012) is gehanteerd. 

 

In §5.3 volgt de archeologisch-inhoudelijke onderbouwing en verantwoording van het 

toegepaste verwachtingenmodel per archeologische periode, in tamelijk uitgebreide vorm. 

Hier zijn de terrestrische en aquatische verwachtingen voor de verschillende 

landschapselementen, voor de opeenvolgende tijdsneden in tekst en afbeeldingen uitgewerkt 

als archeologische verwachtingenlandschappen. Samen met de conceptuele afwegingen 

(H2) en de fysisch-geografische uitwerking van de landschapsouderdom (eveneens 

uitgebreid aan de orde geweest in §4.4), vormt de presentatie van het verwachtingenmodel in 

§5.3 de verslaglegging van de archeologisch-inhoudelijke aannames van het project. Hoe dit 

verwachtingenmodel methodisch verwerkt is - in de vorm van een complexe lookup-tabel en 

meervoudige queries op die tabel in MS-Access (§4.4.2; Digitale Bijlagen) – is qua opzet 

reeds in H2 en qua gedetailleerde technische werkwijze reeds in H4 toegelicht.  

 

Tenslotte worden in §5.4 en §5.5 de als eindproducten te betitelen series 

verwachtingskaarten en de ‘totaalkaart’ beschreven. Ook deze zijn met uitsnedes uit de PDF-

atlassen en GIS screenshots geïllustreerd. Het betreft hier (1) een tijdserie met een 

uitgebreide legenda bedoeld voor professioneel archeologisch en fysisch-geografisch gebruik 

en (2) een vereenvoudigde legenda voor de tijdserie verwachtingskaarten en de cumulatieve 

verwachtingskaart voor alle tijdsneden. De laatste is bedoeld voor gebruik in archeologische 

risicoverkenningen en wordt ook gebruikt om vergelijkingen met niet tijd-gelaagde bestaande 

verwachtingskaarten uit te kunnen voeren (H6). 
  

https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727
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5.1 Fysisch geografische deelproducten 

5.1.1 Basiskaart landschapsouderdom 

De PDF-Atlassen “UIKAV-Geomorfologie” (Bijlage G) en “UIKAV-Ouderdomskaart” (Bijlage 

H) bieden ingang voor de inspectie van deze basiskaart (Figuren 5.1, 5.2). De informatie over 

ontstaanswijze en ouderdom van het landschap in deze kaartlaag, is dus over twee PDF 

atlassen gesplitst. Wat dat laatste betreft, is het kaartbeeld in de Atlas gebaseerd op de 

eindouderdom (ET1; begin van ‘stagnante’ toestand). In GIS kan ook de beginouderdom en 

eindouderdom als kaartbeeld worden bekeken (BT1 en ET2; begin ‘actieve’-, resp. begin 

‘oever’-toestand). Hetzelfde bestand in GIS op meerdere manieren visualiseren is de manier 

om de codering van individuele polygonen op visueel niveau te controleren (Figuur 5.3). 

Kaartbeelden die de ouderdom van landschapseenheden tonen, behoren voor bij elkaar 

horende landschapseenheden een doorlopend beeld te geven.  

 

Een verdere reden om de Basiskaart Landschapsouderdom in meerdere visualisaties te 

presenteren, is de aansluiting van op voorgangerkaartproducten voor aanliggend gebied te 

tonen. Dit is zowel van belang ter controle van de basiskaarten die als gegevensbasis achter 

de verwachtingskaarten worden gebruikt (zoals in deze paragraaf gedaan wordt §5.1), als 

van belang ter controle van het eindproduct (§5.4 en H6).  

 

Geomorfologisch kaartbeeld 

In de PDF Atlas “UIKAV-Geomorfologie” (Figuur 5.1, Bijlage G) wordt in het 

geomorfologische kaartbeeld ook het kaartbeeld van de verstoringenkaart getoond (zie 

§5.1.2). Tabel 5.1 geeft de legenda-omschrijving. De kaartbeelden zijn gebaseerd op de 

shapefile “Basiskaart Landschapsouderdom” (Digitale Bijlage: 10_Basiskaarten_Landschap). 

Bij kaartopmaak in GIS wordt de kolom “CodeGeom” gebruikt (zie H3, H4).  

 

Er worden 11 kaarteenheden onderscheiden. Ze zijn in vier groepen in te delen. Codes 

10100-10300 dekken de huidige rivier en de ingrepen door de mens. Codes 10400-10600 

dekken de landschapsvormen ontstaan door natuurlijke activiteit van de grote rivieren wat 

gepaard ging met vernietiging van onderliggend ouder landschap. Codes 15400-15600 

dekken de natuurlijke activiteit van crevasses langs de randen van het rivierengebied, waarbij 

de aantasting van ouder landschap niet als volledige vernietiging moet worden beschouwd. 

Codes 20500-20600 dekken afgedekt en dagzomend, niet-vernietigd pre-deltaïsch 

landschap.  

 

Strikt bezien is de indeling meer een ‘morfostratigrafische’ dan een ‘geomorfologische’ of 

‘geomorfogenetische’: het gaat er vooral om dat de juiste conclusies over omwerkings- en 

tijdsdiepte uit de indeling getrokken kunnen worden (zie ook de kolom Opmerkingen in Tabel 

5.1). Strangen en restgeulen zijn bijvoorbeeld in ontstaanswijze niet exact gelijk en zouden in 

een zuivere geomorfologische kaart van elkaar onderscheiden worden. Voor verder detail en 

afwegingen ten aanzien van gemaakt onderscheid en groepering wordt verwezen naar §4.1.1 

- §4.1.3. Het doorwerken van de geomorfologische coderingen in landschapsbeelden en 

verwachtingslandschappen wordt in §5.2.2 en §5.3 uitgebreid beschreven en geïllustreerd.  
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Figuur 5.1 Uitsneden van de PDF Atlas “UIKAV-Geomorfologie” (Bijlage G). Boven: Uiterwaarden langs een deel 

van de IJssel (Fortmond, kaartblad 27g). Onder: Uiterwaarden langs een deel van de Lek (Vianen; kaartblad 38f). 

Voor legenda: zie ook Tabel 5.1. 
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TABEL 5.1 Geomorfologische codering (CodeGeom) in Basiskaart Landschapsouderdom 

Code

Geom 

Omschrijving Opmerkingen 

10100 Genormaliseerde vaargeul Bekribde riviergeul. Dit is de huidige riviergeul; maar 

ook ‘na 1900’ door ingrepen afgesneden delen. 

10200 Kribvak-zone Bij normalisaties buiten de vaargeul gehouden delen 

van de toenmalige rivierbedding. 

10300 Onnatuurlijk water, incl. wielen  Zand-, grind- en dijkdoorbraakgaten 

   

10400 Strangen, restgeulen: 

Laagtes in huidige kronkelwaard 

Pre-deltaïsch landschap is volledig omgewerkt. 

In actieve toestand was dit een rivierbedding,  

in stagnante en oevertoestand een laagte. 

10500 

 

Kronkelwaard, matig hoog opgeslibd Pre-deltaïsch landschap is volledig omgewerkt. 

In actieve toestand was dit een rivierbedding,  

in stagnante toestand verzandend en opslibbend, 

in oevertoestand middelhoog overstromingsgebied. 

10600 Kronkelwaard, hoog opgeslibd Pre-deltaïsch landschap is volledig omgewerkt. 

In actieve toestand was dit een rivierbedding,  

in stagnante toestand verzandend en opslibbend, 

in oevertoestand hoog overstromingsgebied. 

   

15400 Crevassecomplex over pre-deltaïsch landschap: 

laagte; crevassegeul. 

Omwerking van het pre-deltaïsche landschap is 

onvolledig. De hoogteligging volgt uit de bijkaart Pre-

deltaïsche landschap. 

In actieve toestand was dit een crevassecomplex,  

in stagnante en oevertoestand een laagte. 

15500 Crevassecomplex over pre-deltaïsch landschap: 

matig hoog opgeslibd 

Omwerking van het pre-deltaïsche landschap is 

onvolledig. De hoogteligging volgt uit de bijkaart Pre-

deltaïsche landschap. 

In actieve toestand was dit een crevassecomplex,  

in stagnante toestand verzandend en opslibbend, 

in oevertoestand middelhoog overstromingsgebied. 

15600 Crevassecomplex over pre-deltaïsch landschap: 

hoog opgeslibd 

Omwerking van het pre-deltaïsche landschap is 

onvolledig. De hoogteligging volgt uit de bijkaart Pre-

deltaïsche landschap. 

In actieve toestand was dit een crevassecomplex,  

in stagnante toestand verzandend en opslibbend, 

in oevertoestand hoog overstromingsgebied. 

   

20500 Afgedekt pre-deltaïsch landschap  

(gebied buiten beddinggordels) 

De pre-deltaïsche hoogteligging volgt uit de bijkaart. 

In ‘actieve’ toestand: nog niet afgedekt. 

Stagnant: begraving in drassig kom-landschap 

Oever: verdere begraving in minder nat oevergebied. 

 

 

 

 

 

20600 Dagzomend pre-deltaïsch landschap De pre-deltaïsche hoogteligging volgt uit de bijkaart. 

Actief/Stagnant/Oever niet van toepassing 
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Figuur 5.2 Uitsneden van de PDF Atlas “UIKAV-Ouderdomskaart” (Bijlage H). Boven: legenda en kaartbeeld langs 

een deel van de IJssel (Fortmond, kaartblad 27g). Onder: langs de Lek (Vianen; kaartblad 38f). In de polders aan 

weerszijden van de uiterwaarden toont deze PDF-atlas de aansluiting op de zandbaankartering in het Basisbestand 

Paleogeografie van de Rijn-Maasdelta (Cohen et al., 2012), en de geomorfologie van het (begraven) ‘pleistocene’ 

oppervlak volgens Cohen et al., 2009 en Cohen et al., 2012). De kleurenschaal gaat terug op Berendsen & 

Stouthamer, 2001). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied 

 

1207078-000-BGS-0005, 12 mei 2014, definitief 

 

90  

 

 

 

 
 

Figuur 5.3 GIS screenshots van de basiskaart Landschapsouderdom, ter inspectie van ouderdomscodering. Boven: 

eindouderdom. Onder: beginouderdom, volgens dezelfde kleurschaal. Het screenshot toont het uiterwaardgebied 

langs het Bijlands kanaal, de Pannerdense Kop, de IJsselkop en delen van de Waal en de Nederrijn. 
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Ouderdomskaartbeelden 

In de PDF Atlas “UIKAV-Ouderdomskaart” (Figuur 5.2) wordt buiten het uiterwaardgebied een 

samengesteld kaartbeeld getoond dat is gebaseerd op het Basisbestand Paleogeografie van 

de Rijn-Maas delta (Cohen et al. 2012) en de kartering Zand in Banen (Cohen et al. 2009). 

De eerste bron vult de ouderdom van beddinggordels van de delta en de daaronder begraven 

dalbodem buiten het gebied aan. De tweede bron vult dit verder aan met informatie over 

dekzand en rivierduinreliëf van het pre-deltaïsch landschap. Ook het kaartbeeld van de 

verstoringenkaart (§5.1.2) en de archeologische vondsten inventarisatie (§5.1.2) worden 

getoond. 

 

Net als de geomorfologische weergave van het basisbestand, is ook de ouderdomskaart een 

visualisatie van de shapefile “Basiskaart_Landschapsouderdom” (Digitale Bijlage: 10_BASIS-

KAARTEN_LANDSCHAP). Bij kaartopmaak in GIS wordt de kolom “Stagnant” gebruikt. Deze 

kolom is gevuld met ouderdommen in 
14

C jaren. De conversie naar jaren v. Chr/n. Chr. 

(BC/AD) vindt in de legenda plaats. Het is ook mogelijk dezelfde legenda op de inhoud van 

de kolom ”Actief” of “Oever” toe te passen (Figuur 5.3). Als visuele vergelijking met het 

landsdekkende Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas delta gewenst is, is de kolom 

‘stagnant’ de juiste keuze (zie ook §4.1.2). Het doorwerken van de ouderdomscoderingen in 

landschapsbeelden en verwachtingslandschappen wordt in §5.2.2 en §5.3 uitgebreid 

beschreven en geïllustreerd.  
 

De ouderdommen zijn hier onder voor de vier hoofdgebieden in tabel- en grafiekvorm naar 

tijdsdiepte uitgesplitst. De getallen zijn berekend voor de ‘oever’ toestand (§4.1.2) ofwel 

‘vanaf het moment vanaf wanneer verwachtingen voor terrestrische archeologie hoger zijn 

dan voor aquatische archeologie’ (§5.3). De brede uiterwaarden van de Gelderse IJssel – de 

jongste riviertak – hebben de grootste tijdsdiepte (Figuur 5.4). Over 37% van het oppervlak 

mag lokaal archeologie uit de oudste tijdsnede worden verwacht (tijdsnede T1, Mesolithicum) 

en op datzelfde oppervlak is ook lokaal archeologische neerslag uit tijdsnedeT2, T3 en T4 te 

verwachten. Een relatief groot deel van het oppervlak is verder van hoog-Middeleeuwse 

ouderdom (tijdsnede T6). Dit is de periode dat de IJssel als jonge riviertak het meest 

dynamisch was (Makaske et al. 2008). Het afnemen van de afvoer via deze riviertak in de 

Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd betekent dat slechts een relatief gering oppervlak een 

tijdsdiepte heeft die tot deze tijdsnede terug gaat.  
 

Het uiterwaardengebied van de Maas (met inbegrip van dat van de  Afgedamde Maas en de 

20
ste

 eeuwse rivierverbetering de Bergsche Maas) toont in ouderdom een relatief evenredige 

verdeling over de opeenvolgende tijdsneden. De Nederrijn-Lek toont over de jongere 

tijdsneden ook een evenredige verdeling, maar heeft een kleiner aandeel ingedijkt oud pre-

deltaïsch landschap (tijdsneden T1, T2, T3). Langs de Waal, de grootste riviertak, overheerst 

met name jong oppervlak: slechts 12% van het oppervlak is Vroeg-Middeleeuws en ouder. 

Deels is dit ook het gevolg van het met 45% relatief grote aandeel van legenda-eenheid 

‘huidig water / verstoord’ - veroorzaakt door de brede vaargeul en de vele zand- en 

grindgaten langs vooral de bovenloop van deze tak. Ook als daarvoor gecorrigeerd wordt, 

blijft er een naar de jonge kant verschoven ouderdomsverdeling voor deze tak ten opzichte 

van de Nederrijn, Maas en IJssel. De Waal is van de 13
e
 tot 19

e
 eeuw dan ook nog een 

dynamische rivier geweest (Middelkoop 1997; Hesselink 2002; Kleinhans et al. 2013) en bleef 

dit tot aan de normalisaties vanaf de tweede helft van de 19
e
 eeuw. Dit verklaart het hoge 

percentages jong oppervlak (tijdsnede T7, T8 en T9) voor de Waal in Figuur 5.4. 
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Figuur 5.4 Aandeel gepreserveerd landoppervlak naar tijdsdiepte, voor de uiterwaarden van de vier riviertakken (als 
in Tabel 5.2). Gebaseerd op de Basiskaart Landschapsouderdom (Bijlagen G en H). 

 
 
 

5.1.2 Verstoringenkaart 

De verstoringenkaart (§4.3) wordt als overlay in meerdere  PDF Atlassen en kaartbeelden 

gebruikt, middels een half-transparante hatch-legenda (Figuur 5.2). De PDF-Atlas “UIKAV-

Verstoringen-Archeologie-CultuurHistorie” toont specifiek dit kaartproduct (Figuur 5.5; Bijlage 

I). Hierin heeft de hatch-legenda een steunkleur gekregen. De atlas toont zowel de 

oppervlakkige verstoringen uit de kaartlaag Verstoringen als de diep reikende antropogene 

verstoringen uit de Basiskaart Landschapsouderdom (CodeGeom: 10100 tot 10300; Tabel 

5.1).  
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TABEL 5.2 Gepreserveerd landoppervlak naar verwachte archeologische tijdsdiepte (in hectare) 
 

Landoppervlak sinds… 
 

Maas* Gelderse 
IJssel 

Nederrijn,  
Lek 

Waal 
Boven 
Merwede 

Totaal 

in T1: voor 3500 v. Chr. 1,514 5,200 532 589 7,836 

in T2: 3500-1500 v. Chr. 17 - 1 4 22 
in T3: 1500-800 v. Chr. 1 - 7 4 12 

in T4: 800 v. Chr. - 270 n. Chr. 199 - 96 193 487 

in T5: 270 - 900 n. Chr. 615 - 616 85 1,316 

in T6: 900 - 1300 n. Chr. 2,001 1,228 2,276 824 6,329 

in T7: 1300 - 1600 n. Chr. 1,503 3,212 2,166 2,456 9,338 

in T8: 1600 - 1850 n. Chr. 163 790 602 1,692 3,247 

in T9: 1850 - 2000 n. Chr. 1,000 542 816 1,988 4,346 

huidig water / verstoord 3,263 3,044 3,394 6,499 16,200 

Totaal 10,276 14,016 10,507 14,334 49,134 

*Inclusief Beneden Maas, Afgedamde Maas, Bergsche Maas 
Voor eenheden ‘CodeGeom:  10100 tot 10600’ is de ouderdom die volgens de kolom ‘Oever’. 
Oppervlak aan eenheden ‘CodeGeom: 15400 tot 20600’ is als bewoonbaar ‘Sinds in T1’ beschouwd. 
 
 
 

 

De verwerkte bronproducten en technische informatie over het productieproces zijn in §3.1.2 

en §4.3 gegeven. De belangrijkste bronnen zijn bestanden van Alterra en het CBS. In de 

kolommen van de shapefile ‘Verstoringenkaart’ uit directory 

10_BASISKAARTEN_LANDSCHAP is samenstellings- en herkomstinformatie opgenomen 

(Digitale Bijlage). In GIS zijn de getoonde verstoringenkaarten te reproduceren door 

informatie uit de shapefiles “Verstoringen” (kolom ‘CD_BBG’) en “Landschapsouderdom” 

(kolom CodeGeom; §5.1.1) over elkaar te tonen (Figuur 5.6.).  

 

Een aanzienlijk deel van de uiterwaarden is oppervlakkig verstoord. Dit is vooral het gevolg 

van kleiwinning ten behoeve van steenfabrieken en ophoging van dijklichamen. Bij deze 

activiteiten zijn overstromingssedimenten afgegraven, die horen bij de ‘oever’ 

ouderdom/toestand in de landschapsouderdoms-kartering en het daarop gestoelde 

verwachtingenmodel. Dit zijn de gebieden waarvoor in betreffende tijdsnedes relatief hoge 

terrestrische verwachtingen worden uitgesproken. De afzettingen uit eerdere ‘actieve’ en ‘ 

stagnante’ toestanden en eventuele archeologie daarin (van vroeger in de tijdsnede of uit de 

tijdsnede er voor), liggen dieper begraven en zullen in mindere mate door oppervlakkige 

verstoring zijn aangetast dan de overliggende lagen. Om deze reden werkt de 

verstoringenkaart in de verwachtingskaarten door op de terrestrische verwachting (§4.4.2). 

Deze wordt daar naar beneden toe bijgesteld (§4.4.2). Dit kan betekenen dat in een gebied 

alleen een ‘hoge’ aquatische verwachting overblijft. Door de hatch-legenda van de 

verstoringenkaart over de verwachtingskaarten te tonen, wordt in één oogopslag duidelijk 

waar dat gebeurd is (zie ook §5.4). 
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Figuur 5.5 Uitsnede van de PDF Atlas “UIKAV-Verstoringen-Archeologie-CultuurHistorie (Bijlage I). 

 

 
 

Figuur 5.6: GIS screenshot waarin de kaartlagen met (a) oppervlakkige verstoringen (alle polygonen, in hatch-

signatuur – de bovenste uitgeklapte legenda in het linker venster); (b) de dieper reikende verstoringen (selectie 

polygonen uit Basiskaart Landschapsouderdom - de onderste uitgeklapte legenda). 
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5.1.3 Catalogus ‘Uiterwaardgeomorfologie, -archeologie en –ouderdom’ (Bijlage M) 

De catalogus “Uiterwaardgeomorfologie, -archeologie en -ouderdom” bevat beschrijvingen 

van de geomorfologie, archeologie en ouderdom per onderscheiden deelgebied in de 

uiterwaarden. Dit rapport documenteert het project op hoofdlijnen voor het volledige 

projectgebied. De GIS bestanden en databases doen dat voor 10,000-den individuele 

polygonen en ca. 1600 archeologische elementen in maximaal detail. De catalogus 

“Uiterwaardgeomorfologie, -archeologie en -ouderdom” dient de documentatie van het project 

op een daar tussen gelegen detail-niveau: in 139 deelgebieden (uiterwaarden). 

 

Per uiterwaard wordt een overzicht gegeven van de primaire gegevens (ID, informele naam, 

centrum-coördinaten, rivierkilometers boven- en benedenstrooms en of het een uiterwaard 

langs de linker, dan wel de rechterzijde betreft) en een korte beschrijving van de 

geomorfologie, archeologie en chronologie van de uiterwaard. De nummering is formeel en 

consequent doorgevoerd, de naamgeving is informeel en ad hoc van topografische kaarten 

overgenomen. Aan ieder deelgebied is zo een topografische naam toegekend, met als 

toevoegsel ‘en aangrenzende gebieden’. In veel gevallen is het deelgebied groter dan het 

gebied waarvoor de topografische naam strikt genomen geldt. In een toekomstige versie 

zouden de deelgebieden verder opgesplitst en anders benoemd kunnen worden, en op 

andere gangbare indelingen in het uiterwaardgebied worden afgestemd. Binnen de looptijd 

van het project was het niet haalbaar zulke afstemming te verwezenlijken. 

 

In de catalogus geeft het veld ‘beschrijving geologie’ een korte eerste indruk van de jongste 

geomorfologische-geologische geschiedenis van het betreffende deelgebied. De ‘beschrijving 

archeologie’ bestaat uit een overzicht van de archeologische inventaris (aantallen vondsten 

en AMK-terreinen) voor ieder deelgebied. Daarbij is voornamelijk gelet op ligging, context, 

aard en datering van het materiaal. Zones met een hoge archeologische verwachting/trefkans 

en expert-aanpassingen zijn eveneens beschreven voor wat betreft de archeologie. De 

hoeveelheid archeologische waarnemingen varieert, met het oppervlak van het deelgebied en 

met de mate van verstedelijking in de directe omgeving. De archeologisch best gekende 

deelgebieden hebben tot ca. 100 waarnemingen (= 31 waarnemingen per km
2
), de armste 

gebieden hebben er 0. De beschrijving van de chronologie is een korte onderbouwing van de 

begin- en eind-ouderdommen van de landschapselementen in het betreffende deelgebied. De 

catalogus geeft ook de in de fysisch-geografische karteringen en archeologische 

inventarisatie betrokken bronnen per deelgebied weer.  

 

De catalogus is opgeleverd als een relationele database in een MS-Access (*.mdb) bestand. 

Bij de database hoort ook het GIS bestand “Uiterwaarden_indeling” (polygonen shapefile). De 

database omvat naast de tabellen ook Reports en Forms waarmee de inhoud van de tabellen 

per deelgebied ‘al bladerend’ kan worden doorgenomen en doorzocht. Er is ook een PDF file 

met een dump van de beschrijvingen per uiterwaard aangeleverd, gebaseerd op de Reports. 

De tabel ‘Uiterwaarden’ bevat de documentatie voor de 139 deelgebieden. Het ID-nummer 

van de uiterwaarden komt ook terug in de shapefile “Uiterwaarden_indeling” en als een 

nummering (hard roze tekstkleur) in de PDF Atlas. 
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Figuur 5.7 – Fragment uit PDF-Atlas ‘UIKAV Geomorfologie’ (Bijlage G: Blad 39g; Waal). In hard roze de 

nummering (ID) en, in zeer dunne signatuur, de scheidslijnen tussen deelgebieden, verwijzend naar de Catalogus 

“Uiterwaardgeomorfologie, -archeologie en –ouderdom.” (Bijlage M) 

 

 
Figuur 5.8 – GIS screenshot met de legenda- en labeling-instellingen voor de shapefile bij de Catalogus 

“Uiterwaardgeomorfologie, -archeologie en -ouderdom.”. Het kaartbeeld geeft naam en ID-nummer voor de 

deelgebieden, steeds geplaatst binnen 500 meter van het eigenlijk gekarteerde gebied. Zie ook Bijlage I-2. 
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Figuur 5.9  MS-Access screenhot van de Catalogus “Uiterwaardgeomorfologie, -archeologie en –ouderdom” 
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5.2 Archeologische deelproducten 

Alle binnen het project geïnventariseerde en gewaardeerde archeologische en 

cultuurhistorische locaties zijn in een database en daaraan gekoppelde GIS bestanden 

opgeslagen (§3.2, §4.2) en worden in §5.2.1 gepresenteerd. Door de fysisch-geografische en 

archeologische deelproducten ieder voor zich te splitsen naar tijdsbeelden en vervolgens 

gecombineerd te inspecteren (§5.2.2) kunnen beide type deelproducten op kwaliteit 

gecontroleerd worden en iteratief worden aangepast en verbeterd. Dit komt het opstellen van 

archeologische verwachtingsmodellen (§5.3) en -kaartbeelden (§5.4) ten goede, evenals de 

evaluatie van kaartbeelden ten opzichte van de vondstendatabases (§6.4). 

 

5.2.1 Archeologische database en gerelateerde GIS bestanden 

Alle archeologische en cultuurhistorische locaties zijn in een relationele database opgeslagen 

(MsAcces *.mdb formaat). De records uit deze database koppelen op de velden point_id en 

polygon_id met de GIS kaartlagen bij deze archeologische datasets (PDF-Atlas: Bijlage I; 

Digitale Bijlage: 20_Basiskaarten_Archeologie;).  

 

De database omvat de volgende primaire tabellen:  

 ‘Archeologie_point’ (archeologische puntgegevens),  

 ‘Archeologie_polygon’ (archeologische polygonen),  

 ‘Cultuurhistorie_point’ (cultuurhistorische puntgegevens) en 

 ‘Cultuurhistorie_polygon’ (cultuurhistorische puntgegevens).  

 

De tabel ‘catnr_gerelateerde_waarnemingen’ is een 1-op-n tabel (koppelend op cat_nr en 

cat_sub_nr) waarin voor iedere catalogusnummer meerdere erop betrekking hebbende 

Archis waarnemingsnummers kunnen worden opgenomen.  

 

Het databasebestand bevat verder, ten behoeve van eenduidige codering in de hoofdtabellen 

en het gebruik van formulieren (MS-Access Forms), zes referentietabellen, die de waarden 

voor de velden ‘brontype’ (ref_bron-cat), de betrouwbaarheid van het brontype 

(ref_bron_cat_zekerheid), het vindplaatstype (ref_aard_vindplaats), de zekerheid van de aard 

van de vindplaats (ref_aard_zekerheid) duiden en de geografische (ref_plaats_precisie) en 

chronologische precisie (ref_dat_zekerheid) vastleggen.  

 

De inhoud van de MS-Access database aan archeologische vondsten is eveneens in de vorm 

van een PDF-bestand in analoge (geprinte) vorm te raadplegen (digitale bijlage). De 

archeologische worden verder als overlay getoond in vrijwel alle PDF Atlassen. Dit zijn 

punten en polygonen; inclusief de toegevoegde polygonen op basis van de expert-informatie 

en inclusief de cultuurhistorische elementen in de twee pilotgebieden.  Punt-informatie wordt 

als stippen getoond, die naar tijdsnede zijn gekleurd (Figuur 5.10).  

 

Archeologische en cultuurhistorische informatie is op identieke wijze aangegeven. Polygoon-

informatie wordt als omlijningen getoond en variaties in de lijnstijlen geven aan welk type 

archeologisch en/of cultuur-historisch polygoon het betreft. De kleur van de lijnstijlen wisselt 

per PDF atlas (in rood, wit of zwart), aangepast aan de kleurstellingen en legenda van de 

onderliggende kaartlagen (Bijlagen H, I, J en K).  
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Figuur 5.10 Legenda bij de archeologische deelproducten zoals gebruikt in de PDF Atlassen. Links: compacte 

archeologische indeling. Rechts: parallel aan de legenda voor landschapsouderdom (§5.1). 

 

De PDF-Atlas “UIKAV-Verstoringen-Archeologie-Cultuurhistorie” (Figuur 5.5; Bijlage I) toont 

het archeologische deelproduct in volledige vorm. De PDF-Atlassen met verwachtingskaarten 

naar tijdsnede, tonen alleen de tijdsgecodeerde punten (‘confetti’) en wel steeds die selectie 

die voor de betreffende tijdsnede representatief is. Polygonen worden hier niet apart in kleur 

of naar tijdsnede weergegeven, omdat deze waar relevant al in de onderliggende kaartlaag 

met het verwachtingsbeeld voor de tijdsnede zijn opgenomen. De PDF-Atlas ‘UIKAV 

Ouderdomskaart’ toont de ouderdom van alle archeologische puntlocatie vondsten in 

samenhang met de landschapsouderdom (eindouderdom ET1; begin van ‘stagnante’ 

toestand). Figuren 5.5 en 5.10 tonen de variaties binnen de legenda’s van de PDF atlassen.  

 

Voor kaartbeeldopbouw in GIS heeft de weergave van archeologische gegevens steeds 

betrekking op de punten en polygonen shapefiles uit de directory 

20_Basiskaarten_Archeologie. De punten worden in de Symbology instellingen 

geclassificeerd naar inhoud van het veld Dat_Code (§4.2). Dit betreft een compacte legenda 

waarin geen onderscheid wordt tussen specifiek in één tijdsnede te plaatsen vondsten 

(Figuur 5.11). Er is uiteraard ook een uitgebreide legenda waarin dat onderscheid wel 

gemaakt wordt (Digitale Bijlagen; Figuur 5.11).  

 

In tijdserie-visualisaties (Bijlagen J en K) zijn de standaardlegenda’s steeds alleen op 

relevante subselecties van datapunten toegepast (naar criteria voor de betreffende tijdserie). 

Een en ander is zo ingesteld, dat punten worden gekleurd naar de oudst mogelijke tijdsnede. 

Wanneer bijvoorbeeld op een kaartbeeld voor tijdsnede T3 (Bronstijd) ook een 

steentijdvondst in donkerder blauwe kleur getoond wordt, betreft het op die kaart dus een 

vondstmelding waarvoor op typologische gronden niet eenduidig kon worden vastgesteld of 

dit een artefact uit het Mesolithicum, Neolithicum of de Bronstijd betrof (voorbeelden in §5.2.2 

en §5.4).  
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Figuur 5.11 GIS Screenshots met informatie over de legendaopbouw bij de archeologische vondsten. 

Boven: eenvoudige legenda, vondsten samengevoegd op oudste tijdsnede. Onder: uitgebreide legenda, opgesplitst 

naar eenduidig en niet-eenduidig aan één tijdsnede toe te schrijven vondsten (voorbeeld: verwachtingskaart voor 

tijdsnede T8, eenvoudige legenda, Bijlage K-8).N.B.: Wat in de diverse kaartbeelden aan gerubriceerde archeologie 

getoond wordt, volgt technisch niet alleen uit de opmaak-instellingen onder Symbology (hetzelfde in alle 

tijdsneden), maar ook uit selectie-instellingen onder Definition Query (logisch wisselend per tijdsnede). 
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5.2.2 Tijdserie “Gepreserveerd landschap” en de inspectie van vondstdatabases 

 

In het productieproces van de verwachtingskaarten (H4), is de eerste stap het genereren van 

een tijdserie kaartbeelden, die de toestand verbeelden waarin het landschap in de 

opeenvolgende archeologische tijdsneden verkeerde. In H2 is dit reeds in conceptuele vorm 

beschreven en productietechnisch in §4.4.1 als Stap 1 gedocumenteerd.  

 

Alle polygonen hebben in deze kaart, voor iedere tijdsnede een viercijferige code (kolommen 

tGN9999, tGN4700, … tGN100 in de polygoonattribuut-tabel van §4.4.1; tT_code in de 

Verwachtingenlandschaptabel van §4.4.2, §5.3), waaruit de toestand van functioneren is af te 

leiden (1.xx.x: ‘nog niet actief’, 2.xx.x: ‘actief, stromend water’, 3.xx.x: ‘stagnant water’, 4.xx.x: 

‘oevergebied’). Gecombineerd met het geomorfologische onderscheid (lage/hoge delen; grote 

rivier, flankerend crevassecomplex, oeverwal-op-kom) en de hoogteligging in het pre-

deltaïsch landschap (dagzomend/begraven; hoog / midden / laag), levert dit een flink aantal 

mogelijke combinaties op. Een overzicht van alle logisch hieruit volgende viercijferige 

landschapscodes (§4.4.2) is beschikbaar in Bijlage F. Hetzelfde overzicht is ook te vinden als 

onderdeel van de MS-Access database met het archeologische verwachtingenmodel (Digitale 

Bijlage: 25_Automatisering/Stap2) en in betreffende GIS-bestanden (*.lyr; *.mxd). 

 

Bij de hoeveelheid codes hoort een complexe legenda en het geheel is eigenlijk alleen in de 

vorm van een kaartserie inzichtelijk te houden. Bij ieder kaartbeeld moet bovendien steeds 

bedacht worden dat het hier om een uitgemiddeld kaartbeeld voor ‘de hele’ tijdsnede gaat en 

dat dit iets anders is dan de momentopnamen van topografische en historische kaarten (zie 

ook §4.4.1). Dit maakt dat dit een product voor specialisten is en dit is de reden geweest om 

deze tussenproducten alleen in de GIS-vorm aan te bieden (Digitale Bijlage: 

30_Tussenproducten) en niet ‘ook laagdrempelig’ als PDF-atlas.  

 

Als fysisch-geografisch tussenproduct was deze tijdserie in het project zeer bruikbaar als 

visueel controlemiddel van de ouderdomscoderingen in de basiskaart Landschapsouderdom 

(§5.1.1). De serie is ook zeer bruikbaar als landschapsonderlegger bij het (voor 

opeenvolgende tijdsneden) inspecteren van archeologische vondstconcentraties (§5.2.1). De 

legenda en het inspecterende gebruik worden daarom hieronder in een achtluik geïllustreerd 

(Figuur 5.12) en in de resterende tekst van deze paragraaf toegelicht.  
 

In de eerste vier panelen van het achtluik (Figuur 5.12) overheersen de grijsgekleurde 

legendaeenheden: het merendeel van het uiterwaardlandschap is jonger dan deze 

tijdsneden, oud landschap is hier niet gepreserveerd. De schakeringen in grijs geven aan of 

het pre-deltaïsch landschap ter plaatse als relatief ‘laag’, ‘midden’ of ‘hoog’ gelegen moet 

worden beschouwd.  
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Figuur 5.12. Tijd-gelaagde visuele inspectie van vondstconcentraties voor opeenvolgende tijdsneden,  

met de kaartserie “Gepreserveerd landschap” als onderlegger. Boven: Tijdsnede T1, Jager-verzamelaars 9500-

3500 v.Chr. (links); Tijdsnede T2, Vroege Boeren 3500-1500 v. Chr. (rechts); Onder: Tijdsnede 3, Bronstijd 1500-

800 v. Chr. (links); Tijdsnede T4, IJzertijd, Romeins 800 v. Chr. tot 270 n. Chr. (rechts).  

 

Er is een beperkt aantal vondstmeldingen (H3, §5.2) uit tijdsneden T1, T2 en T3, overwegend 

afkomstig uit zandgaten (stippen in rode hatch). Dit zijn vondsten die als ex-situ moeten 

worden beschouwd. Er kan kruiscontrole met de registratie in de archeologische database 

plaatsvinden om te zien of deze ‘op het kaartbeeld’ getrokken conclusie, ook in de 

vondstmelding geregistreerd stond. In oud-roze zijn de dagzomende Pleistocene 

landschappen weergegeven. Deze komen alleen langs de uiterste noordranden van de 

uiterwaarden voor (onder andere in de Rosanderpolder; Arnhem/Oosterbeek). 

 

Vanaf tijdsnede T4 zijn er blauwe legendakleuren: hier zijn rivieren actief en zijn 

beddingafzettingen (zandbanken) uit de tijdsnede bewaard gebleven. In de uiterwaard 

Meinerswijk langs de linkeroever van de Nederrijn voorbij Arnhem, is een vondstconcentratie 

uit deze tijdsnede (Limes castellum). 

 

Vanaf tijdsnede 5 verschijnen in het achtluik (Figuur 5.12) naast blauwe, ook lichte en 

donkergroene kleuren in het kaartbeeld. De grijze kleuren verdwijnen: in het overgrote deel 

van de uiterwaarden heeft het gepreserveerde landschap een tijdsdiepte tot in tijdsnede T5. 

Uit tijdsnede T5 tot en met T8 zijn er veel vondsten van buiten de zandgaten, die overwegend 

als in-situ gelegen te beschouwen zijn. Dit kaartbeeld is ook voor tijdsnede T9 vervaardigd 

(hier niet opgenomen, zie Digitale Bijlage: 30_Tussenproducten).  
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Figuur 5.12 (vervolg). Tijd-gelaagde visuele inspectie van vondstconcentraties voor opeenvolgende tijdsneden, met 

de kaartserie “Gepreserveerd landschap” als onderlegger. Boven: Tijdsnede 5, Laat-romeins en V.M.E., 270-900 n. 

Chr. (links); Tijdsnede T6, Volle M.E. 900-1300 n. Chr. (rechts); Onder: Tijdsnede T7, 14e-16e eeuw, 1300-1600 n. 

Chr. (links); Tijdsnede T8, 17e-19e eeuw, 1600-1850 n. Chr. (rechts).  

 

De legenda gebruikt hatch signaturen middels lichtgroene kleuren om die 

landschapseenheden aan te duiden die in de toestand ‘stagnant’ zijn ( viercijferige code: 

3xxx). Met donkergroene kleuren zijn de actieve oevers aangegeven. Lagere en hogere delen 

ervan zijn middels subtiele tintverschillen weergegeven. Rondom het Romeinse castellum 

Meinerswijk zijn actieve geulen en stagnante delen te zien. Uit opgravend onderzoek uit de 

jaren ’80 is bekend dat dit Limes castellum in deze tijdsnede sterk is ‘aangevreten’ door de 

rivier (Willems 1986; Hulst 2001; Gemeente Arnhem 2008). Dit uit zich in de kaart in blauwe 

(actieve geul) en lichtgroen-met-hatch kleuren (verzanden en sterk opslibben van oevers). 

5.3 Archeologisch verwachtingenmodel 

Het opstellen en doorrekenen van een tijd-gelaagd verwachtingenmodel is de archeologisch-

inhoudelijke kern van het project, omdat het de vertaling tot de archeologische 

verwachtingskaarten betreft van een landschapsbeeld dat zonder verwachtingenmodel enkel 

een fysisch geografische constructie is. Deze paragraaf presenteert en onderbouwt het 

gehanteerde verwachtingenmodel en gebruikt daarbij als hulpmiddel ter visualisatie 

afbeeldingen voor een virtueel landschap in verschillende tijdsneden 

(‘verwachtingenlandschappen’, cf. Figuur 2.8). Deze vorm van afbeelden is ook tijdens de 

uitvoering van het project gebruikt, om de hoogte van de toe te kennen scores af stemmen en 

het deductieve verwachtingenmodel te ontwikkelen en te verfijnen.  
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Het strookvormige uiterwaardengebied rondom middeleeuws actieve rivieren kent 

proportioneel veel jong rivierlandschap kent met een tot de jongste tijdsneden beperkte 

archeologische tijdsdiepte (Fig. 5.4). Waar landschapsoppervlak wel een tijdsdiepte heeft die 

tot in de jongere tijdsneden reikt, betreft het veelal (afgedekt) pre-deltaïsch landschap. Tabel 

5.3 geeft een voorbeelduitwerking van de meest-typerende landschapseenheden, en de 

scores voor terrestrische en aquatische verwachting die hier aan zijn toegekend (na diverse 

afstemmingsrondes, zie onder). De tabel geeft ook een indicatie van het daadwerkelijk 

voorkomen in de uiterwaarden. De uitwerking van het verwachtingenmodel is dus vollediger 

dan de preservatie van landschapsvormen in de uiterwaard. Dit was nodig om de toegekende 

scores voor zeer verschillende landschapseenheden op elkaar te kunnen afstemmen. 

 

In deze voorbeelduitwerking, is er voor het gemak van uitgegaan dat de landschapseenheden 

de hele beschouwde tijdsnede op dezelfde manier functioneerden, en dat het ophogen en 

afwaarderen van scores precies samenvalt met het begin en einde van tijdsneden (Fig. 2.11; 

Tabel 5.3). In de systematiek van het project en de toegepaste combinatie- en 

rekenmethodiek (§4.4.2 ‘stap 2’) is dat geen vereiste. De begin- en eindmomenten die volgen 

uit inzichten in landschapsouderdom (§4.1, §5.1), de keuze voor negen tijdsnedes (§2.1) en 

de momenten (cesuren) vanaf wanneer een op- of afwaardering in het verwachtingenmodel 

gelden zijn in principe willekeurig. Enerzijds maakt dit dat de uitgerekende 

verwachtingsbeelden voor tijdsneden wat betreft ruimtelijke patronen maximaal onderscheid 

kunnen maken en realistisch ogen (§5.4), maar anderzijds maakt het dat uit tussentijds 

geproduceerde verwachtingskaarten, de correctheid en afstemming van het toegepaste 

verwachtingenmodel heel moeilijk te beoordelen was. 

 

Dit is reden geweest het verwachtingsmodel in de voorbeelduitwerkingen in tabel 5.3 en 

kaartvorm (Figuur 5.13) voor abstractere test-landschappen te visualiseren: de 

‘verwachtingslandschappen’.  Deze verwachtingenlandschappen dekt alle onderdelen in het 

werkelijke landschap van de uiterwaarden, in alle toestanden die het landschap in de loop der 

tijd geomorfogenetisch doorlopen heeft. Conform de geomorfogenetische aanpak, is elk van 

de eenheden in het virtuele ‘verwachtingenlandschap’ voorzien van de viercijferige 

coderingen zoals die in het project voor de tijdserie “Gepreserveerd Landschap” is ontworpen 

(§4.4.1; §5.1.3). Voor alle negen tijdsnedes is het verwachtingenmodel voor het test-

landschap uitgewerkt (§5.3.1-§5.3.7), voor zowel de terrestrische als aquatische 

verwachtingen.  

 

Het virtuele landschap is een zeer conceptueel landschap, van een situatie die in de 

uiterwaarden niet voorkomt. Het toont parallel aan elkaar twee gescheiden riviertakken: 1 met 

een actieve hoofdgeul en 1 met een inactieve hoofdgeul. Langs de actieve hoofdgeul komen 

sterk opslibbende oevers en reeds langer opgeslibde oevers en halfgevulde strangen voor. 

Langs de inactieve geul - zelf in ‘stagnante’ toestand en bezig op te vullen - is het opslibben 

verder voltooid en is een groter oppervlak tot oevergebied geworden. Op deze manier worden 

per eenheid de verwachtingen voor deelelementen uit het pre-deltaïsch landschap (hoog, 

midden en laag) en voor deelelementen uit zowel actieve als passieve fluviatiele systemen, 

voor iedere gevraagde tijdsnede getoond. 

 

Toekennen terrestrische en aquatische verwachtingen 

Tabel 5.3 geeft van het verwachtingenmodel een voorbeelduitwerking weer, met de 

uiteindelijke resulterende scores (zoals opgeslagen in de MS-Access tabel in Digitale bijlage 

25_Automatisering). Het proces van het scoren van alle mogelijke landschapseenheden in al 

hun opeenvolgende toestanden van functioneren, voor ook nog eens verschillende 
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archeologische tijdsneden is een complexe taak. Aan ieder element zijn, voor iedere 

beschouwde tijdsnede scores uitgedeeld tussen de 0 en 100 (lage tot hoge archeologische 

verwachting). Dat proces alleen in de tabelvorm van §4.4.2 te doorlopen, was een te 

complexe taak. Het vereist zeer grote abstractie om de tabel ‘meervoudig tijd-gelaagd’ en 

toch ‘in één keer goed’ te kunnen vullen. Het virtuele verwachtingenlandschap is bedoeld om 

intuïtief een visuele weergave  van het conceptueel onderscheid te kunnen maken tussen 

bewoning langs een passieve en actieve riviergeulen en om het afregelproces van het tijd-

gelaagd toekennen van scores makkelijker en interactiever te maken. Inconsistenties waren 

veel beter te herkennen in de visualisaties dan in de complexe kruistabel. Door voor alle 

tijdsnedes deze figuur op te stellen en te vergelijken, is de kwaliteit iteratief verbeterd en zijn 

diachrone verschillen in landschappelijke verwachting afgeregeld. 

 

Zonder gebruik van het virtuele landschap bleek het niet mogelijk iteratief toegekende scores 

zuiver en objectief af te regelen. Het visualiseren van tussenresultaten voor alleen het 

werkelijke uiterwaardlandschap, gaf steeds inzichtelijke beelden, maar bood niet het 

gezochte vertrouwen dat de wat meer abstracte vorm van het virtuele landschap bood. Juist 

de visualisatie voor een virtueel landschap (in een GIS versie), bleek de afstand tot de casus 

te scheppen die het mogelijk maakte het landschaps-gebaseerde verwachtingenmodel ‘met 

vertrouwen’ fijnmazig af te regelen. Hierbij moet nog opgemerkt worden dan het niet zozeer 

vertrouwen in het in absolute zin waarderen betreft (daar blijven arbitraire aspecten aan 

kleven en wordt nooit geheel waardevrij; H2), maar dat het hier om het vertrouwen in het 

relatief afregelen van de scores tussen opeenvolgende tijdserie en voor de tijdserie als 

geheel gaat.  

 

Bij het modelleren van de verwachtingenlandschappen, is het model voor tijdsnede T3 (1500 

– 800 v. Chr.) als uitgangsbasis gebruikt. De reden hiervoor is dat de midden- en late 

bronstijd (cf. Arnoldussen 2008a, 397 Figuur 7.10) voor wat betreft het rivierengebied de 

vroegste tijdsnede is waarvoor relatief veel kennis beschikbaar is over bewoning en 

landschapsgebruik. Bovendien is het een van de weinige tijdsneden waarvoor een 

synthetiserende studie van bewoningslocaties langs rivieren in relatie tot geomorfologie 

bekend is (Arnoldussen 2008a). Er is dus vanuit een al relatief goed gekend 

verwachtingenlandschap gestart (Arnoldussen 2008a, 397 Figuur 7.10) en vandaaruit zijn 

veranderingen in diachrone zin benoemd en verantwoord. Daarmee is het model in de basis 

niet anders dan de IKAW en gemeentelijke verwachtingskaarten, maar is er wel sprake van 

een meer gespecificeerde, gedetailleerde en transparante methodiek.  

 

De nadruk licht hierbij de facto op het terrestrische verwachtingenmodel. Bij het opstellen en 

afregelen bleken aquatische verwachtingen stelselmatig in minder ordinale klassen te 

verdelen zijn dan de terrestrische (Figuur 5.13). Dit komt doordat voor actieve rivieren een 

kleiner aantal toestanden en landschapseenheden wordt onderscheiden (diepe 

hoofdloop/ondiepe crevasseloop) dan voor de terrestrische toestanden van preserverend 

landschap wordt gedaan (strang / kronkelwaard / crevassecomplex; geul/midden/hoog). 

Tevens bleek op de intervisiemomenten dat door specialisten op het gebied van aquatische 

archeologie er minder qua verwachting verschillende eenheden worden herkend binnen het 

rivierengebied (er zijn dus minder ordinale schalen nodig). Anders dan voor het uitgebreider 

te differentiëren oeverlandschap, is er met de huidige kennis dus geen verdere opdeling naar 

aquatische verwachting te maken voor polygonen die watervoerende of aan water grenzende 

landschapselementen representeren.  
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TABEL 5.3 Archeologische verwachting per landschapseenheid (voorbeelduitwerking 100-pt score) 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Moderne vaargeul en kribvakzone in het rivierengebied 

201x, 202x Actieve rivier 0 0 0 0 10 4 1 1 0 30 40 30 30 50 40 37 37 32 

301x, 302x Stagnant: afgesneden bochten, 

kribvakken 

20 10 10 20 20 16 13 13 8 20 50 50 40 40 40 37 37 32 

401x, 402x Jongste oevers 20 10 10 20 20 16 13 15 16 20 50 50 40 40 40 37 37 16 

 

 

Riviertakken, al dan niet bedijkt, voor normalisatie 

204x, 205x, 

206x 

Actieve, zijdelings migrerende geul 0 0 0 0 10 4 1 1 0 30 40 40 50 50 40 40 40 40 

304x Stagnante restgeul 20 10 10 20 20 16 13 13 8 20 40 40 40 40 36 33 33 32 

305x, 306x Verzandende kronkelwaard 40 30 30 40 40 34 25 25 8 10 30 30 27 27 24 21 21 16 

404x Verlande restgeul 20 40 40 40 40 28 25 25 20 10 20 20 20 18 17 17 17 14 

405x Middelhoge oever 40 60 50 60 60 54 30 30 15 5 10 10 10 9 8 8 8 5 

406x Hoge oever 50 70 60 70 70 64 40 40 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

325x Komgebied 20 20 20 20 20 17 17 17 12 10 10 10 10 10 10 7 7 2 

425x Oevergebied buiten beddinggordel  

(in uiterwaard) 

10 30 30 30 30 26 23 23 18 10 10 10 10 10 10 7 7 7 
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4-cijferige 

code Landschapseenheid 

Score terrestrische verwachting Score aquatische verwachting 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Pre-deltaïsche landschapselementen in de uiterwaarden in het rivierengebied (incl. het IJsseldal) 

2251, 4261 Hoog gelegen, al dan niet kom-bedekt. 70 60 60 60 60 72 69 69 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2252, 4262 Middelhoog gelegen,  

al dan niet kom-bedekt. 

65 55 55 55 55 62 59 59 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2253, 4263 Laag gelegen, al dan niet kom-bedekt. 60 50 50 50 50 52 49 49 44 10 20 10 10 10 12 9 9 4 

11x1 Hoog gelegen,  

crevasse-aangetast 

25 45 45 45 45 45 45 45 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11x2 Middelhoog gelegen, crevasse-aangetast 25 33 33 33 33 33 33 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11x3 Laag gelegen, crevasse-aangetast 25 25 25 25 25 25 25 25 22 20 30 15 15 15 12 9 9 4 

 

Crevasse-complex op pre-deltaïsch landschap in de uiterwaarden (met name in het IJsseldal) 

21xx Actief crevasse-complex 0 0 0 0 10 4 0 0 0 10 30 30 30 25 24 21 21 21 

314x Stagnant crevassegeul 10 10 10 10 10 10 5 5 5 20 40 40 40 40 36 30 7 7 

315x, 316x Ophogende crevasserug 35 30 30 20 20 28 23 23 18 20 20 20 20 20 20 7 7 2 

414x Opgevulde crevassegeul 20 30 40 40 40 28 25 25 20 10 20 20 20 20 18 17 17 14 

415x, 416x Oevergebied (crevasserug) 25 50 60 60 60 54 40 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bijlage F geeft een uitgebreidere omschrijving  van de landschaps-

eenheden. 

 

 

Digitale bijlage 25_Automatisering geeft het hele 

verwachtingenmodel, inclusief de tijdstippen (cesuren) vanaf 

wanneer de scores opgehoogd en verlaagd worden.  

 

Getallen in vet zwart: veel voorkomende combinaties, getallen in donkergrijs: incidenteel voorkomende combinaties. Getallen in lichtgrijs: komt in de 

uiterwaarden niet voor (als gevolg van preservatie, doordat het rivierengebied in de vroegste tijdsneden nog bezig was van een rivierdal deltaïsch 

gebied te worden en omdat het de relatief jongste rivierlandschappen waren die in de M.E. in de uiterwaarden zijn opgenomen). Bij het opstellen 

van de verwachtingsmodellen zijn ook scores voor niet-voorkomende eenheden uitgewerkt (de abstracte verwachtingslandschappen in §5.3.1 tot 

§5.3.7), om voor alle landschapeenheden, in alle tijdsneden de scores onderling te kunnen afstemmen. Een bijkomstigheid is dat de tabel 

daarmee ook een startpunt biedt voor tijdgelaagde verwachtingsmodellen van andere landschappen in het rivierengebied zoals stroomgordels in 

omdijkte poldergebieden, afgedekte vroeg-holocene rivierdal-landschappen op diepte in het oostelijke en centrale rivierengebied, en afgedekte 

pleistocene landschappen langs de noord en zuidrand van het centrale rivierengebied (cf. Cohen et al. 2009; 2012; zie §8.1). 
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Het is wel wenselijk in de toekomst nadere onderverdeling te kunnen maken. Een aanleiding 

daartoe zou uitbreiding van de kartering naar getijderivieren gebied benedenstrooms kunnen 

zijn, waar andere hydrodynamische processen spelen en de bodem van de rivier een 

Holoceen in plaats van Pleistoceen substraat heeft (onder andere Gouw & Erkens 2007; 

Kleinhans et al. 2013). Een andere invalshoek voor aanscherping is het zoeken van een 

relatie tussen enerzijds ‘omwerkingsdiepte en de processen die dit veroorzaken’ en 

anderzijds ‘de lithologie en ontstaanswijze omgewerkte substraat’. Recente vondsten in 

Ruimte voor de Rivier-context, zoals de kogge in de vaargeul van de IJssel bij Kampen, 

geven aanleiding dit nog eens nader te beschouwen (zo bleek ook uit intervisie met 

specialisten maritiem erfgoed: A. Otte (RCE), pers. com.). 

 

Het is verder belangrijk te vermelden dat de aquatische verwachtingen in de uiterwaarden 

niet alleen betrekking hebben op erfgoed in de huidige vaargeul, die zich in de loop van de 

20
ste

 eeuw verdiept heeft (o.a. Frings et al. 2009), maar juist ook op de aquatische 

archeologische verwachtingen in beddingzand van rivieren uit eerdere tijdsneden, alsook 

neven- en kronkelwaardgeulen. Daarvan bestaan grote oppervlakken in de uiterwaarden en 

de aquatische verwachtingen smeren zich hier over uit. Of maritiem inzicht dat opgedaan is in 

de huidige vaargeul opgedaan wel of niet relevant is voor de taphonomie van aquatische 

archeologie in de beddingzanden naast de vaargeul en in kleinere watervoerende eenheden, 

moet dan ook worden vastgesteld. Fysisch geografische inzichten suggereren dat dit niet 1:1 

het geval zal zijn (Frings et al. 2009). Dit is een van de redenen dat de kribvakken en 

genormaliseerde vaargeul als aparte eenheden zijn opgenomen in de basiskaart en 

verwachtingenmodel.  

 

Bij het opstellen van de verwachtingsmodellen zijn ook scores voor niet-voorkomende 

eenheden uitgewerkt (de abstracte verwachtingslandschappen in §5.3.1 tot §5.3.7), om voor 

alle landschapseenheden, in alle tijdsneden de scores onderling te kunnen afstemmen. Een 

bijkomstigheid is dat de tabel daarmee ook een startpunt biedt voor tijdgelaagde 

verwachtingsmodellen van andere landschappen in het rivierengebied zoals stroomgordels in 

omdijkte poldergebieden, afgedekte vroeg-holocene rivierdal-landschappen op diepte in het 

oostelijke en centrale rivierengebied, en afgedekte pleistocene landschappen langs de noord 

en zuidrand van het centrale rivierengebied (cf. Cohen et al. 2009; 2012; zie §8.1). 

 
 

KADER – Verwachtingenlandschap per tijdsnede 

 

In de §5.3.1 tot §5.3.7 wordt per tijdsnede een overzicht gegeven van het 

verwachtingenmodel, voor het virtuele landschap en het uiterwaardgebied. Het concept 

verwachtingenlandschap is in H2 geïntroduceerd en de redenen dit uit te werken en te 

presenteren voor een virtueel landschap zijn in §5.3 vermeld. Het terrestrische 

verwachtingenmodel wordt steeds uitgebreid besproken, in relatie tot daarvoor relevante 

archeologische waarnemingen binnen (en deels buiten) het onderzoeksgebied. Het 

aquatische verwachtingenmodel wordt alleen besproken waar sprake is van een afwijkende 

verwachting ten opzichte van het voorgaande, in overeenstemming met de grotere 

differentiatie die voor de terrestrische verwachtingsmodellen is aan te brengen. Ook vindt 

steeds een korte beschrijving plaats van de mate waarin de verspreiding van de archeologie 

in het studiegebied overeenkomt met de uitgesproken verwachting.  
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Figuur. 5.13 Virtueel verwachtingenlandschap voor tijdsnede T3 (1500 – 800 v. Chr.). De terrestrische (boven) en 

aquatische (onder) verwachtingen zijn gescheiden gescoord en afzonderlijk weergeven. 
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5.3.1 Tijdsnede T1: laat-Paleolithicum, Mesolithicum en vroeg-Neolithicum (9500 – 3500 v. Chr.) 

 

Terrestrische verwachtingen 

Het doen van een uitspraak over de archeologische verwachting voor het laat-paleolithicum 

tot vroeg-neolithicum in (de uiterwaarden van) het Nederlandse rivierengebied is lastig 

aangezien (i) het aantal vondsten gering is, (ii) de meeste daarvan als losse vondst te boek 

staan (opgebaggerd/opgezogen), en (iii) het merendeels vondsten betreft uit een 

landschapscontext van voor het gebied tot delta verwerd. In de uitwerking van het 

verwachtingenlandschap voor deze periode (Fig. 5.14; Tabel 5.3) zijn het dus met name de 

scores op de pre-deltaïsche landschap onderdelen die ook in de verwachtingskaarten voor de 

vroegste tijdsneden terugkeren (Bijlage J, K). Voor wat betreft dit pre-deltaïsche landschap, is 

slechts onderscheid gemaakt tussen relatief laag, middelhoog en hoog gelegen gebied 

(§4.1.3).  

 

Voor wat betreft het pre-deltaïsche landschap, is de actieve meandergordel van Rijn en Maas 

als de laaggelegen gebieden beschouwd. De ligging van deze gordel is overgenomen uit de 

dal-laag van het Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maasdelta (Cohen et al. 2012; 

H3). Ook de beekdallaagtes en restgeullaagtes in respectievelijk het dekzandgebied en het 

terrassenlandschap buiten die beddinggordel zijn als laaggelegen gebieden beschouwd. Al 

deze laaggelegen gebieden krijgen zowel een terrestrische als aquatische verwachting 

toebedeeld (Tabel 5.3). Er is voor de lage gebieden geen onderscheid gemaakt in de 

verwachtingen langs actieve meanders en afgesneden meanders in de beddinggordel, langs 

de restgeulen in het uit het laat-glaciaal overgeërfde terrassenlandschap, of langs de 

beekdalen. De stand van kartering en datering van deze landschapseenheden, laat in de 

uiterwaarden (waar ze steevast zijn begraven) niet toe dit onderscheid gebiedsdekkend te 

maken.  

 

Het overige pre-deltaïsche landschap is als middelhoog, dan wel uitgesproken hoog 

beschouwd, en krijgt alleen terrestrische verwachtingen toebedeeld. Dit verandert in latere 

perioden wanneer het landschap met deltaïsche afzettingen raakt afgedekt (Tabel 5.3; 

eenheid 352x), maar in het projectgebied is dat pas vanaf tijdsnede twee aan de orde. Er zijn 

twee factoren die in de mesolitische rivierdal-situatie meer of mindere mate de geschiktheid 

van bewoning bepaalden: zichtlocaties en voedseleconomie. Met name langs de randen van 

het rivierdal, boden van het Pleistoceen  geërfde landschap hoogtes een goed overzicht over 

riviervlakte in de wijdere omgeving. Voor het IJsseldal tussen Doesburg en Kampen geldt dat 

tot aan de Vroege Middeleeuwen nog geen grote rivierloop aanwezig was, maar wel een fors 

aantal grote beeklopen (Spek et al. 1996; Van Beek, 2009; Cohen et al. 2009), waardoor van 

de aanwezige overgeërfde pleistocene hoogtes eenzelfde uitkijkvoordeel uitging als voor het 

rivierengebied.  

 

Dit maakt dat in het hele projectgebied ‘langs de rivier’, de hogere pleistocene delen in het 

landschap (viercijferige code: 2251, 2252, 2253) in het model de hoogste (hoog: 70, midden: 

65, laag: 60; Figuur 5.14) verwachting krijgen (Rensink 1995; 2004; Deeben et al. 2002, 15-

18; Deeben & Arts 2005, 150-151). In het zuidoosten (Land van Maas en Waal, Maaskant), 

oosten (Liemers) en langs de IJssel (Doesburg, Zutphen, Deventer, Zwolle) is dit toegepast 

op hoogtes ontstaan als rivierduinen en dekzandruggen op oudere terrassen. In het 

noordwesten (Arnhem-Wageningen: Veluwe, Rhenen: Utrechtse Heuvelrug), het Gelderse 

Poortgebied (Nijmegen) en lokaal langs de IJssel (Hattem) op stuwwalflanken en 

gerelateerde colluviale complexen. 



 

 

 

1207078-000-BGS-0005, 12 mei 2014, definitief 

 

 

Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied 

 
111 

Geïsoleerde rivierduinkoppen (donken), die in west-Nederland in deze periode archeologisch 

zeer relevant zijn (Out, 2009; Brouwer, 2011; Brouwer-Burg, 2012; Amkreutz, 2013), komen 

binnen de uiterwaarden van het projectgebied niet voor. Dit zou veranderen als de Lek en 

Merwede benedenstrooms van Schoonhoven en Werkendam zouden zijn beschouwd. Aan 

geïsoleerde rivierduinen gekoppelde specifieke mesolitische en vroeg-neolitische 

verwachtingsbeelden zijn daarom niet opgenomen in het verwachtingenlandschap en 

verwachtingenmodel in dit project. Pas tegen het einde van tijdsnede T1 transformeren in de 

meest benedenstroomse delen van het gebied, de eerste Pleistoceen overgeërfde 

rivierdallandschappen tot deltaïsch komgebied. Voor deltaïsche komgebieden wordt wel een 

uitspraak gedaan (viercijferige code: 3251, 3252, 3253). 

 

 
Figuur 5.14 Terrestrisch verwachtingenlandschap voor tijdsnede T1 (9500-3500 v. Chr.). 

 

Het verwachtingslandschap (Fig. 5.14), de voorbeelduitwerking (Tabel 5.3) en het formele 

verwachtingenmodel (Digitale bijlage 25_Automatisering, §4.4.2) geven ook scores aan de 

deltaïsche landschapsonderdelen (de riviersystemen). Voor de afstemming van de scores 

voor opeenvolgende perioden was dit relevant (§5.3), voor de uitwerking tot 

verwachtingskaarten voor de uiterwaarden is dit minder relevant (§5.4), voor 

vervolgtoepassingen in poldergebieden in het rivierengebied en het Groene Hart en voor het 

gebied van de Benedenrivieren is de volledige uitwerking voor deltaïsche riviersystemen weer 

wel relevant. 

 

Door de rivier zelf gevormde relatief hoog gelegen delen van het oeverwallandschap langs 

watervoerende rivieren boden ook een goed overzicht over de omgeving en krijgen dus ook 

een relatief hoge verwachting, maar niet zo hoog als de Pleistocene ‘toplocaties’ langs de 

rivier (Figuur 5.14). De voedseleconomie, gebaseerd op het exploiteren van 

seizoensgebonden bronnen zoals vis, bever, otter en wild zwijn, was eveneens bepalend 

voor de geschiktheid van woonlocaties, waarmee een directe relatie met nabijheid van open 

water te trekken is (Lauwerier et al. 2005, 44-45). Daarbij moet onderscheid gemaakt worden 
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tussen stromend (actief) of stilstaand (stagnant) water: stromend water biedt gedurende de 

verschillende seizoenen meer zekerheid op de exploitatie van voedsel, zorgt voor een 

dynamischer landschap en daarmee een hogere ecologische diversiteit (Bakels 2005, 70). 

Wel geldt langs rivieren dat ‘stagnant’ water tijdens overstromingen tijdelijk meestromend is 

en juist voor de verspreiding en levenscycli van aquatische soorten is dit 

overstromingsregime regulerend. Daarbij valt te denken aan restgeulen als broed en 

paaiplaatsen, zoals in het huidige Wolga (Van de Wolfshaar et al. 2011). Al met al krijgen in 

tijdsnede T1 ‘actieve’ riviersystemen (60-40) een hogere terrestrische verwachting dan 

‘stagnante’ systemen (50-40). De als laaggelegen pre-deltaïsch landschap beschouwde 

gebieden krijgen een met de ‘stagnante’ systemen vergelijkbare terrestrische verwachting: 

dezelfde gemiddelde waarde, maar ruimtelijk veel minder gedifferentieerd.  

 

Aquatische verwachtingen 

De aquatische archeologische verwachting in tijdsnede T1 is in zijn geheel beduidend lager in 

dan de twee opvolgende tijdsnedes. De actieve geul krijgt een verwachting van 30 vanwege 

de in sterke mate op visvangst georiënteerde voedseleconomie (Lauwerier et al. 2005, 43-

53). Bedacht moet worden dat in deze tijdsnede het rivierengebied nog niet tot delta is 

omgevormd. Er zijn wel natuurlijke meanderafsnijdingen waarbij oxbow lakes zijn ontstaan, 

maar anders dan door avulsies verlaten restgeulen, vormt dit stagnante water geen 

doorlopende structuur (afgesneden bochten zijn geen transport-pad). Dit is reden om de 

aquatische verwachting van stagnante riviergeulen niet hoger te waarderen dan de actieve 

geulen. De aquatische verwachting van de niet-actieve geulen is daarom lager dan in 

tijdsnede T2 en T3 (20). Op de hogere delen van het landschap wordt geen in-situ aquatische 

archeologie verwacht, vandaar dat de archeologische verwachting buiten de geulen overal 

lager is dan 20 punten. Kano’s zullen wel iets tegen de helling opgesleept zijn, fuiken op land 

geknoopt en aquatische jachtbuit zal op droog terrein bereid en verorberd zijn – wat maakt 

dat voor terrestrische locaties langs de rivier de aquatische verwachting weliswaar laag is, 

maar niet tot 0 gereduceerd – zeker voor sites uit tijdsnede T1 die later in het Holoceen door 

distale rivierafzettingen begraven zijn (viercijferige code 2251, 2252, 2253). 

 

Verspreiding archeologie 

Ondanks het grote tijdsbestek van deze tijdsnede (Figuur 5.15) is het aantal relatief 

betrouwbare waarnemingen zeer gering (n=16). Relatief veel waarnemingen zijn gedaan in 

gebieden die later zijn verstoord, bij baggeractiviteiten, zandzuigingen en grindafgravingen. 

Het gaat in alle gevallen om los gevonden (dus zonder duidelijke context) vuursteen en 

dierlijk botmateriaal. Tien van de zestien waarnemingen zijn te dateren in het Midden-

Paleolithicum (300.000 – 35.000 v. Chr.). Zes daarvan liggen binnen een straal van één 

kilometer in de Blauwkamersche Buitenwaarden (Gemeente Rhenen/Nederrijn). Het gaat om 

kernen, afslagen en vuurstenen werktuigen zoals schrabbers, stekers, schaven en een mes. 

Het materiaal is deels afkomstig uit opgebrachte grond en deels uit zandzuigputten. Twee 

andere waarnemingen zijn gedaan in de Koornwaard (Gemeente Den Bosch/Maas) bij een 

zandafzuiging. Het archeologisch materiaal bestaat uit enkele (vuur)stenen afslagen, een 

schrabber, een retouchoir en een geweitak. Ook in de gemeente Oss is langs de Maas in de 

Kesselsche uiterwaard vuursteen en botmateriaal gevonden. De laatste waarneming ligt in de 

uiterwaard Oosterhoutse Weilanden bij Lent waar bij laagwater een Levallois-kern op de 

Waaloever is gevonden. Binnen de uiterwaarden van de IJssel is geen betrouwbaar 

paleolithisch materiaal gevonden. 
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Figuur 5.15 Vondsten tijdsnede T1 (9500-3500 v. Chr.). 

 

Mesolithisch materiaal (8800 – 5300/4900 v. Chr.) is wel langs de IJssel gevonden op twee 

locaties (gemeente Deventer en gemeente Voorst) en wederom in de Blauwkamersche 

Buitenwaarden (Gemeente Rhenen). De drie overige waarnemingen, bestaande uit twee 

bijlen van hertengewei en een vuurstenen spaan, dateren uit de tijdsnede laat-Mesolithicum – 

Vroeg-Neolithicum en zijn gevonden in de gemeenten Ubbergen, Culemborg en Maasdriel. 

 

Voor de volledigheid kan de dataset aangevuld worden met dertien “in grote mate” 

onbetrouwbare waarnemingen (categorie X1). Dit zijn waarnemingen waarvan de locatie en 

context niet zeker is, maar de datering wel goed is onderbouwd. Het gaat hierbij voornamelijk 

om bij baggeractiviteiten aangetroffen botfragmenten (onder andere van mammoet, rendier 

en holenleeuw) en vuurstenen werktuigen uit het Laat-Paleolithicum (n=10). Een totaal van 

24 losse vondsten (vuurstenen en geweien werktuigen) met een brede datering (categorie 

12) kan eveneens aan het kaartbeeld worden toegevoegd. In deze categorie ontbreekt 

materiaal uit het Laat-Paleolithicum en is het Vroeg-Neolithicum het sterkst vertegenwoordigd 

(n=16).  

 

Uit de ruimtelijke spreiding van het materiaal blijkt dat paleolithische en mesolithische 

vondstlocaties in de uiterwaarden van de IJssel ten opzichte van de Waal en Maas 

ondervertegenwoordigd zijn. Voor wat betreft het Midden Paleolithicum, kan dit worden 

verklaard door het feit dat zulk archeologisch materiaal in het IJsseldal is afgedekt door meer 

dan tien meter sediment en daardoor vrijwel onbereikbaar is (Niekus & Stapert 2005, 107). 

Ook voor het mesolithicum geldt dat in de IJsseluiterwaarden afdekking in ingedijkte zones 

buiten de eigenlijke beddinggordel begraving en verstoring heeft plaatsgevonden 

(flankerende crevasse-complex; §4.1, §5.1; viercijferige codes: 1141-3; 1151-3; 1161-3; 
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scores: 25-25; 35-30; 40-30). Direct buiten de uiterwaarden zijn zulke laat paleolithische en 

mesolitische vondst-concentraties wel aanwezig. 

 

Het meeste paleolithisch en mesolithisch materiaal is aangetroffen in de uiterwaarden van de 

Maas en Waal (grotendeels onbetrouwbare context/locatie) en langs de Rijn in de gemeente 

Rhenen (betrouwbaar). Ook voor dit deel van het onderzoeksgebied geldt dat het materiaal 

grotendeels afkomstig is van meters diep onder een dik pakket van Holocene afzettingen, 

ontoegankelijk voor systematisch archeologisch onderzoek (Rensink 2005, 128). Door 

intensieve zandafgravingen in bijvoorbeeld de omgeving van Rhenen komt het materiaal toch 

naar boven. De huidige verspreiding van vondstlocaties kan niet verklaard worden door de 

ligging in het landschap maar door antropogene verstoringen zoals zandafgravingen.  
 

5.3.2 Tijdsnede T2: midden-Neolithicum – midden-Bronstijd A (3500 – 1500 v. Chr.) 

 

Terrestrische verwachtingen 

Anders dan in de voorgaande tijdsnede, waarin het landschapsgebruik door Jager-

/verzamelaars centraal stond, wordt deze tijdsnede gekenmerkt door landbouwende 

gemeenschappen, die andere vestigingseisen en -voorkeuren hadden. De archeologische 

verwachting voor deze tijdsnede komt voor de lage delen van het landschap (lage 

oeverwallen en geulen) en het binnendijkse landschap dan ook in hoofdzaak overeen met de 

referentiesituatie voor tijdsnede 3. Ten opzichte van tijdsnede T1 is de kans op het aantreffen 

van archeologie in de lage delen van het landschap, met uitzondering van de lage 

oeverwallen van actieve systemen, nog steeds laag maar wel hoger dan in de voorgaande 

tijdsnede. De actieve systemen worden minder intensief gebruikt en bewoning concentreert 

zich langs stagnante (crevasse)geulen (Arnoldussen 2008a, 397). Zowel de hoge als lage 

delen van stagnante systemen hebben daarom een archeologische verwachting die 10 

punten hoger is dan in tijdsnede 3 (Figuur 5.16).  

 

Aquatische verwachtingen 

Het aquatisch verwachtingenlandschap komt overeen met dat van tijdsnede 3, met 

uitzondering van de actieve geul en het laaggelegen deel van het Pleistoceen geërfd pre-

deltaïsch landschap. De aquatische verwachting van de actieve geul is 10 punten hoger dan 

in tijdsnede 3 (40) in verband met het hoge aantal (rituele) deposities voor deze tijdsnede 

(Fontijn 2003, 382-383). Om dezelfde reden is de aquatische verwachting voor beekdalen 

(lage delen van het Pleistocene landschap) hoger dan in tijdsnede 3 (20) (Rensink 2008, 20-

21).  

 

Verspreiding archeologie 

In het onderzoeksgebied liggen veertien archeologische waarnemingen die met zekerheid 

zijn te plaatsen in de tijdsnede 3500 tot 1500 v. Chr.. Daarvan is archeologisch materiaal 

(vuursteen en aardewerk) uit het Laat-Neolithicum (Enkelgraf- en Klokbekercultuur) het 

sterkst vertegenwoordigd en komt aardewerk uit de Vroege Bronstijd (Wikkeldraadbeker) en 

Midden Bronstijd-A wel, maar in mindere mate voor. Van de meeste waarnemingen is de 

context onbekend of in verband te brengen met mogelijke nederzettingsactiviteiten. Eén van 

de vondsten is een complete 2IIb-beker (Enkelgrafcultuur; Lanting 2008, 16) met 

touwversiering uit grafcontext (AMK 4859, Blauwkamersche Buitenwaarden, gemeente 

Rhenen).  
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Figuur 5.16 Terrestrisch verwachtingenlandschap voor tijdsnede T2 (3500-1500 v. Chr.). 

 

 

De hierboven besproken waarnemingen kunnen worden aangevuld met data uit de 

categorieën X2 (3500 – 1500 v. Chr.; onbetrouwbaar) en categorie 23 (3500 – 800 v. Chr.; 

betrouwbaar) voor een volledige dekking van tijdsnede T2. Categorie X2 bestaat uit elf losse 

vondsten die qua datering opgesplitst kunnen worden in twee midden-neolithische 

trechterbekers, zeven laat-neolithische klokbekers en twee mogelijke aardewerkvormen uit de 

Midden Bronstijd-A. Categorie 23 bevat zes waarnemingen die zich echter slecht laten 

dateren (veelal door gebrekkige vondstbeschrijvingen). Het gaat om een bronzen dolk uit de 

Vroege- of Midden-Bronstijd, handgevormd aardewerk, een stenen bijl en een antropogene 

ophoging die als een mogelijke grafheuvel is geïnterpreteerd.  

 

Uit de ruimtelijke spreiding van de archeologie (Figuur 5.17) blijkt dat vondstlocaties in de 

IJsseluiterwaarden evenals in tijdsnede T1 ondervertegenwoordigd zijn. Alleen bij Zwolle en 

in het pilotgebied Deventer (gemeenten Deventer, Voorst en Lochem) liggen enkele 

waarnemingen. Deze concentratie in het pilotgebied is niet te verklaren door de intensievere 

inventarisatie in het gebied: al deze waarnemingen komen namelijk uit Archis2. De meeste 

waarnemingen liggen in de uiterwaarden van de Rijn tussen de Renkumse Benedenwaarden 

en de Amerongsche Bovenpolder en dan vooral in de Blauwkamersche Buitenwaarden. 

Verder liggen archeologische waarnemingen op verschillende plekken langs de Waal 

(gemeenten Nijmegen, Beuningen, Tiel en Neerijnen) en Maas (gemeenten ‘s 

Hertogenbosch, Maasdriel, Wijchen, Heumen en Grave), maar nergens is sprake van een 

grote hoeveelheid vondstmateriaal. In de niet diep verstoorde delen van het bedijkt 

rivierengebied waar (nog) geen archeologie uit de tijdsnede 3500 – 1500 v. Chr. is 

aangetroffen, is aannemelijk dat deze zich dieper in de bodem bevinden. 
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Figuur 5.17 Vondsten tijdsnede T2 (3500-1500 v. Chr.). 

 

5.3.3 Tijdsnede 3: midden-Bronstijd B – late Bronstijd (1500 – 800 v. Chr.) 

 

Terrestrische verwachtingen 

Zoals gezegd, is het verwachtingenmodel van tijdsnede T3 als eerste opgesteld. In het 

rivierengebied, vond bewoning in de bronstijd vooral plaats op de hoge delen (oeverwallen) 

langs rivierlopen die niet meer actief waren (Arnoldussen 2008a, 397). De oeverwallen langs 

de actieve rivierlopen waren minder bewoond. Hoge delen van het Pleistocene landschap 

langs het rivierengebied werden ook bewoond. Aan de hoogste delen van het Pleistocene 

landschap (4251) en de hoge oeverwallen van stagnante systemen (4061-4063) is daarom 

een verwachting van 60 toegekend. De lage oeverwallen langs verlaten riviertakken (4051-

4053) krijgen, overeenkomstig met de hoogste delen van de stangante crevassecomplexen, 

een iets lagere verwachting van 50. Verschillen in agrarische gebruikspotentie tussen actieve 

en stagnante systemen worden zichtbaar gemaakt door het feit dat oeverwallen langs de 

actieve geul een lagere score krijgen (40) dan de lage oeverwallen langs de stagnante 

hoofdgeul (Figuur 5.18). De lage oeverwallen van de actieve rivier krijgen dezelfde 

verwachting als de hoogste delen van het actieve crevassecomplex: 30. Voor de geulen geldt 

in zijn algemeen een lage archeologische verwachting: tussen de 0 en 20. De 

kronkelwaardgeulen krijgen stelselmatig een hogere verwachting dan de actieve en 

stagnante geul, waarbij de stagnante geul weer een hogere verwachting krijgt dan de actieve 

geul. De komvlakte krijgt in het geval van een stagnant riviersysteem een hogere verwachting 

(30) dan bij een actieve rivier (20). Het idee is dat er langs een actieve rivier vaker 

overstromingen optreedt en de overstromingsvlakte een groter deel van het jaar onderwater 

staat (cf. Arnoldussen 2008a, 44).  
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Figuur 5.18 Terrestrisch verwachtingenlandschap voor tijdsnede T3 (1500-800 v. Chr.). 

 

Aquatische verwachtingen 

De aquatische verwachting voor tijdsnede T3 geldt evenals bij de terrestrische tegenhanger 

als basis van waaruit de aquatische verwachting voor voorgaande en opvolgende tijdsneden 

is opgesteld. Aangezien bewoning zich concentreerde langs stagnante systemen, is voor de 

stagnante riviergeul de hoogste archeologische verwachting opgesteld (50). De 

kronkelwaardgeulen en crevassegeul krijgen een iets lagere verwachting (40) die 

overeenkomt met de hoogste verwachting voor de kronkelwaargeulen en crevassegeulen van 

actieve systemen (40). Aangezien watergebonden activiteiten zoals visvangst en transport 

gebonden zijn aan actieve geulen (waar bijvoorbeeld fuiken, visweren en bootjes kunnen 

liggen) kennen deze een hogere verwachtingsscore dan stagnante systemen (30 versus 20). 

De hogere delen van de riviersystemen krijgen stelselmatig een lage aquatische verwachting, 

waarbij hoogte een omgekeerde correlatie heeft met verwachtingswaarde (variërend tussen 

20 en 10). Van het  Pleistoceen geërfd pre-deltaïsch landschap is alleen voor het laagste deel 

(4253) een lage aquatische verwachting opgesteld (10).  

 

Verspreiding archeologie 

Tijdsnede T3 beslaat slechts 700 jaar en is daarmee een stuk korter dan tijdsnede T1 en T2. 

Dit wordt ook duidelijk uit het kleine aantal betrouwbare waarnemingen voor deze tijdsnede 

(n=8). Dat materiaal bestaat uit verschillende bronzen bijlen en lanspunten, aardewerk, 

houtskool en verbrand leem. Slechts één van die waarnemingen dateert uit de Midden-

Bronstijd B en betreft een locatie waar aardewerk in nederzettingscontext is gevonden. Het 

overige materiaal komt uit de Late Bronstijd, bestaat deels uit nederzettingsmateriaal en heeft 

een deels onbekende context. In één geval is er sprake van een grafcontext: bij ontgronding 

van een rivierduin in de Zuid-Zutphense uiterwaard werden drie urnen uit de Late Bronstijd 

gevonden.  
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De dataset kan worden uitgebreid met een grondspoor uit de periode  1100 – 500 v. Chr. 

(categorie 34) en losse vondsten uit categorie X3 (context onzeker; 1500-800 v. Chr.). Dit zijn 

vijf bronzen voorwerpen waarvan drie een Midden-Bronstijd B datering hebben (randhielbijl, 

lanspunt en kogelkopnaald), één uit de Midden-Bronstijd B tot Late Bronstijd komt (bronzen 

knopsikkel) en één uit de Late Bronstijd-B dateert (bomkopnaald; voor dateringen: Fontijn 

2003). Tussen de al bij tijdsnede T2 besproken waarnemingen in categorie 23 (3500 – 800 v. 

Chr.) zit nog een bronzen bijl die mogelijk uit de Midden-Bronstijd B komt. 
 

De waarnemingen (Figuur 5.19) liggen verspreid over de uiterwaarden van drie van de vier 

grote rivieren (IJssel, Rijn en Maas) maar komen langs de Waal alleen bij Nijmegen voor (één 

waarneming). De afwezigheid van waarnemingen langs de uiterwaarden van de Waal 

betekent niet dat er geen sprake van bewoning of andere activiteiten was. Net buiten het 

onderzoeksgebied liggen bijvoorbeeld verschillende Midden- en Late Bronstijd-sites zoals 

Beuningen-Hogerwald II (Huis in ’t Veld 2006, 19-30), Kesteren-Lienden (Arnoldussen 2008b: 

125-147) en Dodewaard-Rijksweg (Theunissen 1999, 179-180; Arnoldussen 2008, 160-165). 

De fossiele fluviatiele systemen waarop deze sites liggen, bevinden zich ook deels in het 

onderzoeksgebied. De afwezigheid van archeologische waarnemingen uit tijdsnede 3 in de 

uiterwaarden van de Waal betekent dus óf dat sites verdwenen zijn door erosie van 

stroomgeulen, óf dat sites wel aanwezig zijn (met name buiten de geulen) maar door 

sedimentatie zijn afgedekt.  
 

  

 
Figuur 5.19 Vondsten tijdsnede T3 (1500-800 v. Chr.). 
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5.3.4 Tijdsnede T4: vroege IJzertijd – midden-Romeinse Tijd (800 v. Chr. – 270 n. Chr.) 

 

Terrestrische verwachtingen 

De archeologische verwachting voor de ijzertijd en romeinse tijd is zowel voor bewoning 

langs actieve als stagnante systemen hoger dan in de voorgaande tijdsnede (+10; Figuur 

5.20). In deze tijdsnede werden zowel de lagere als de hogere delen in het 

overstromingslandschap geëxploiteerd en bewoond (Heeren 2009, 49;50-51;79, Vos 

2009,30). Met name voor de Romeinse tijd geldt verder dat er een strategisch militair en 

daarvan uitstralend economisch belang was om dicht bij de rijksgrens langs de rivier de Rijn 

te zijn, gezien de hoeveelheid limeswegen, castella en grafvelden die daar zijn gevonden. Er 

was ook bewoning op relatief hoog gelegen oudere stroomgordels, vaak langs restgeulen. 

Het landschap van de inactieve rivierloop krijgen daarom ook een hogere archeologische 

verwachting krijgen dan in de voorgaande tijdsneden (+20) (Vos 2009, 23).  

 

Uit fysisch geografisch onderzoek blijkt de sedimentlast aan slib (silt en klei; fijn sediment) in 

deze periode aanzienlijk te zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande perioden, een 

trend die zich in de Middeleeuwen zou doorzetten (Erkens, 2009). Dit betekende licht 

verhoogde sedimentatiesnelheden in oevergebieden en dit mag geacht worden positief op de 

conservatie van Romeinse vondstniveaus doorgewerkt te hebben. Waar oppervlakken 

oevergebied uit deze tijdsnede gepreserveerd zijn gebleven (gespaard door laterale migratie 

en erosie door verplaatsende riviergeulen, evenals gespaard van oppervlakkige verstoring 

zoals aftichelen) kunnen meerdere vondstniveaus herkend worden. 

 

 
Figuur 5.20 Terrestrisch verwachtingenlandschap voor tijdsnede T 4 (800 v. Chr. – 270 n. Chr.). 
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Aquatische verwachtingen 

De aquatische verwachting voor tijdsnede T4 komt in hoofdzaak overeen met die van 

tijdsnede 3. De enige twee uitzonderingen zijn de actieve en stagnante geul. Aangezien 

tijdsnede T4 voor een deel overlapt met de Romeinse tijd, waarbij (stromend) water een 

belangrijk onderdeel vormde van de Romeinse infrastructuur (e.g. bruggen, schepen, 

begrenzing, beschoeiingen), is de verwachting van de actieve geul voor de periode tussen 47 

n. Chr. tot 270 n. Chr. naar boven bijgesteld tot 50 (waarbij de stagnante geul naar beneden 

toe is bijgesteld tot 40 om het verschil in beeld te brengen.  

 

Verspreiding archeologie 

In tegenstelling tot de voorgaande drie tijdsneden is de hoeveelheid archeologie in het 

onderzoeksgebied in de tijdsnede van de vroege IJzertijd tot en met de midden-Romeinse 

Tijd een stuk hoger (295 waarnemingen, waarvan 101 betrouwbaar). Met name langs de Rijn, 

Waal en Maas liggen verschillende gebieden met een hoge concentratie aan archeologische 

vindplaatsen uit deze tijdsnede zoals bij Wijk bij Duurstede, Nijmegen, Grave, Arnhem en Tiel 

(Figuur 5.21). De meest opvallende locaties zijn echter het traject tussen Rhenen en 

Amerongen (n=48) en de zogenaamde Lithse Ham (n=59). Op de stuwwal (Utrechtse 

Heuvelrug) tussen Rhenen en Amerongen is veel archeologisch materiaal uit nederzettings- 

en grafcontext aangetroffen dat uit de ijzertijd dateert. Het vroeg-Romeinse materiaal bestaat 

voornamelijk uit terra sigillata. In het gebied wat nu bekend staat als ‘Recreatiegebied Lithse 

Ham’ ligt de hoogste concentratie archeologie. Deze dode Maasarm is voor een deel 

afgegraven voor grindwinning, waarbij vondsten uit de late bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd 

aan het licht kwamen, hetgeen de hoge concentratie archeologie verklaart. Van een ander 

deel van de archeologie in deze tijdsnede is weinig contextinformatie voorhanden: de veelal 

losse en context-loze objecten zijn geborgen binnen de intensieve verstoringen in het gebied. 

  

 
Figuur 5.21 Vondsten tijdsnede T4 (800 v. Chr. – 270 n. Chr.). 
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Een ander deel lijkt, ondanks het ontbreken van contextinformatie, te wijzen op bewoning 

(munten, aardewerk). Zowel langs de Rijn, Waal als Maas komen vermoede Romeinse 

wegtracés voor die op de expert-aanpassingenlaag zijn toegevoegd.  

 

Slechts een fractie van de vindplaatsen (n=11) ligt in de IJsseluiterwaarden en dan met name 

in het pilotgebied bij Deventer (n=7). Het gaat daarbij voornamelijk om aardewerkvondsten uit 

de IJzertijd en enkele fragmenten van inheems aardewerk uit de vroeg-Romeinse tijd. Er was 

gedurende de vroege IJzertijd tot en met de midden-Romeinse Tijd wel sprake van bewoning 

van het IJsseldal, maar deze bewoning lijkt zich op de hogere delen van het landschap zoals 

dekzandruggen en rivierduinen geconcentreerd te hebben (Van Beek 2009, 80). Aan de 

andere kant wordt in deze periode juist in het uiterwaardgebied een beekdalen stelsel 

geprojecteerd, met de Berkel (Groothedde 2010) en de ‘Hunnepe’ (Dortherbeek; Spek et al. 

1996) als belangrijkste zuidwaarts en noordwaarts afwaterende systemen (Cohen et al. 

2009). Het beekdaloppervlak uit tijdsneden 1 tot 4 ligt enkele meters diep begraven onder 

huidig uiterwaardoppervlak, voor zover niet door jongere IJsselactiviteit aangetast en 

omgewerkt. Dit werkt door in de verwachtingsscores voor terrestrische archeologie ‘van voor 

het activeren’ van het crevasse-complex langs de IJssel (die als rivier pas in tijdsnede T5 

begint; Cohen et al. 2009). Tot in tijdsnede T4 worden aan het crevassegebied langs de 

IJssel verwachtingen aan dit gebied (viercijferige codes: 1141-1143, 1151-1153 en 1161-

1163; Bijlage F) scores van 45-25; 45-25; 45-35 toegekend (Digitale Bijlage). Dit is 75-50% 

van de equivalent onverstoorde landschapseenheid gesteld (codes: 2251-3; scores: 60-50). 

Zie ook opmerkingen bij §5.3.1 en evaluatie van gemeentelijke verwachtingskaarten voor 

pilotgebied Deventer in §6.3. 

 

5.3.5 Tijdsnede T5: Romeinse Tijd na val Limes – Vroege Middeleeuwen tot aan Vikingen  

(270 – 900 n. Chr.) 

 

Terrestrische verwachtingen 

Ten opzichte § tijdsnede 3 en 4 vinden er slechts een aantal kleine veranderingen in het 

verwachtingenlandschap plaats (Figuur 5.22). Het meest belangrijk is dat het actieve systeem 

een archeologische verwachting krijgt die overal tien punten lager is dan in tijdsnede T4 en 

daarmee weer overeenkomt met die in tijdsnede 3 (met uitzondering van de 

kronkelwaardgeulen). Uit de Romeinse Tijd is bekend dat de castella tot op de actieve oever 

geplaatst werden, en dat de oevers na de val van de Limes juist minder intensief werden 

gebruikt. Dit heeft te maken met het verschil tussen intensiteit en kwantiteit: hoewel de 

intensiteit in oeverzones van de tot heden bekende nederzettingen toenam, cf. Dorestad, 

namen de activiteiten over het gehele gebied kwantitatief af ten opzichte van de Romeinse 

Tijd. Er is verder geen reden om de archeologische verwachting voor stagnante systemen 

aan te passen, aangezien de kleinschalige agrarische bedrijfsvoering ook in deze tijdsnede 

de dominante bestaansbasis bleef. 

 

Aquatische verwachtingen 

De enige verandering die zich voordoet in het landschapsmodel ten opzichte van de vorige 

tijdsnede is die van de archeologische verwachting voor de lage oeverwal van actieve 

systemen (van 30 naar 20). Na de Romeinse overheersing werd er minder intensief gebruik 

gemaakt van de Rijnoevers (Van Es 1994, 80-81).  
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Figuur 5.22 Terrestrisch verwachtingenlandschap voor tijdsnede T 5 (270 - 900 n. Chr.). 

 

 

Verspreiding archeologie 

Hoewel de hoeveelheid archeologie in tijdsnede T5 (n = 200) opnieuw hoog is ten opzichte 

van de eerste drie tijdsneden, is er toch een verschil met tijdsnede T4 (Figuur 5.23). De 

hoeveelheid hoogst-betrouwbaar gedateerde archeologie uit de vorige tijdsnede (n=101) is 

namelijk drie maal groter dan voor tijdsnede T5 (n=36). Dit heeft twee oorzaken: in de eerste 

plaats is er binnen deze tijdsnede sprake van volksverhuizingen en het verdwijnen van de 

Romeinse overheersing en het is duidelijk dat de bekende hoeveelheid archeologische 

vindplaatsen van na de val van de Limes geringer is. Er wordt hier niet verder ingegaan op de 

discussie of er al dan niet sprake van bewoningscontinuïteit of een bewoningshiaat is (bijv. 

Van Es 1994, 64; Van der Velde 2011, 146; Van Beek 2009, 90). Het geringe aantal zeker in 

deze tijdsnede te plaatsen locaties wordt in de tweede plaats beïnvloed door de gekozen 

periodisering: deze loopt van de Midden-Romeinse tijd tot en met de Vroege Middeleeuwen 

C. Veel archeologische vondsten zijn gedateerd met de vrij ruime tijdsaanduiding ‘vroege 

middeleeuwen’, wat betekent dat ze niet eenduidig in tijdsnede T5 of T6 te plaatsen zijn. De 

meeste archeologie uit deze tijdsnede is aangetroffen langs de Nederrijn en bij 

grindafgravingen langs de Maas. Ook uit deze tijdsnede zijn archeologische resten uit de 

uiterwaarden van de IJssel aanmerkelijk schaars – mogelijk toe te schrijven aan de 

omwerkende werking van de IJssel die in deze periode ontstond. Op dezelfde wijze zijn 

vondsten ook betrekkelijk schaars in de uiterwaarden van Nederrijn benedenstrooms van 

Culemborg en Maas benedenstrooms van Den Bosch. Ook daar zijn de riviertakken Lek en 

Alm/Afgedamde Maas in juist deze periode aan het ontstaan (Berendsen & Stouthamer 

2001). 



 

 

 

1207078-000-BGS-0005, 12 mei 2014, definitief 

 

 

Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied 

 
123 

 
Figuur 5.23 Vondsten tijdsnede T5 (270 – 900 n. Chr.) 

5.3.6 Tijdsnede T6: Vroege Middeleeuwen en Hoge Middeleeuwen (900 – 1300 n. Chr.) 

 

Terrestrische verwachtingen 

Tijdsnede T6 is het tijdsnede T waarin de cope-ontginningen en de bedijking van de grote 

rivieren plaatsvinden (Rijntakken in het centrale rivierengebied: circa 1100 n. Chr., Gelderse 

Poort gebied en IJssel circa 1350 n. Chr.; Spek et al. 1996; Hesselink 2002, 23). De komst 

van dijken zorgde ervoor dat fluviatiele landschapsvormen sterker werden ingeperkt: zo 

werden niet langer crevassecomplexen gevormd, ontstonden nieuwe geomorfologische 

eenheden (wielen, kolken) en nam de invloed van het landschap op de geschiktheid van 

woonlocaties af. Sociaal-economische en politiek-strategische factoren bepaalden, binnen de 

kaders gesteld door geografie en bereikbaarheid, voortaan de inrichting van het landschap.  

 

Als gevolg daarvan is het niet legitiem om (uitsluitend) op basis van het landschap een 

verwachtingenmodel op te stellen. Om toch tot een archeologische verwachting te komen – 

en omdat kleinschalige landbouw buiten de steden nog steeds gebonden was aan specifieke 

omgevingsvariabelen – is besloten om de gemiddelde verwachting van alle voorgaande 

tijdsneden voor elk van de geomorfologische eenheden te projecteren op het 

verwachtingenmodel van deze (en alle jongere) tijdsnede (Figuur 5.24). Deze generieke 

verwachtingsdistributie toont zich als een verwachtingenlandschap waarbinnen stagnante 

systemen een hogere archeologische verwachting hebben dan actieve systemen (de laagste 

delen van stagnante systemen hebben een hogere verwachting dan de hoogste delen van 

actieve systemen). De hoogste verwachting geldt echter voor de binnendijks gelegen delen 

van het rivierenlandschap (72): iets wat goed overeenkomt met het bewoningspatroon van na 

de bedijking (men ging direct achter de dijken wonen).  
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Figuur 5.24 Terrestrisch verwachtingenlandschap voor tijdsnede T6 (900 -1300 n. Chr.). 

 

 

 
Figuur 5.25 Vondsten tijdsnede T6 (900 - 1300 n. Chr.) 
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Aquatische verwachtingen  

Net als voor het terrestrische verwachtingenlandschap is de aquatische archeologische 

verwachting van tijdsnede T6 gebaseerd op de gemiddelde verwachting van elke 

geomorfologische eenheid gedurende de voorgaande tijdsneden. De geulen krijgen de 

hoogste verwachting (40 – 36) en de hoge delen van het landschap de laagste verwachting 

(18 – 0). De lage oeverwallen/oevers van actieve systemen hebben een archeologische 

verwachting die, gebaseerd op de kans op overstromingen, hoger is dan die van stagnante 

systemen (24 om 18).  

 

Verspreiding archeologie 

Er zijn 208 archeologische puntlocaties en veertien polygonen die betrokken kunnen worden 

bij de beeldvorming van tijdsnede T6 (Figuur 5.25). De archeologie is, ten opzichte van de 

voorgaande tijdsneden, veel meer verspreid over het hele onderzoeksgebied. Daarbij 

concentreren de vondsten zich wel meer in de directe omgeving van nederzettingen 

(dorpen/steden). Dit komt goed overeen met de aard van de vondsten: het gaat om vondsten 

die wijzen op bewoning (middeleeuws aardewerk, huisplaatsen, terpen, kastelen). Veel van 

het aardewerk is niet nauwkeuriger gedateerd dan ‘laatmiddeleeuws’ (1050-1500 n. Chr.), 

waardoor het voor een deel overlapt met tijdsnede T7 (1300-1600 n. Chr.). De hoeveelheid 

betrouwbaar gedateerde waarnemingen lijkt opnieuw vrij laag te zijn (n=29) ten opzichte van 

tijdsnede T4 (n=101), maar ook hier spelen de gekozen grenzen voor tijdsnede T6 een 

vertekenende rol. Met toevoeging van de eveneens betrouwbare waarnemingen uit de 

categorieën ‘56’ en ‘67’, neemt het aantal toe tot 177 waarnemingen.  

 

 

5.3.7 Tijdsneden T7, T8 en T9: Late Middeleeuwen – Moderne Tijd (1300 n Chr. – heden) 

 

Terrestrische verwachtingen 

De tijdsneden T7, T8 en T9 (1300 – 2014 n. Chr.) zijn hier samengevoegd omdat het, evenals 

voor de voorgaande tijdsnede, in de jongste tijdsneden niet legitiem is de archeologische 

verwachtingsscores enkel te baseren op het onderliggende landschap (H2). Door het 

ontbreken van specifiekere gebruiksmodellen van het rivierenlandschap in deze tijdsnedes, is 

het echter evenmin mogelijk een alternatief te presenteren. Voor tijdsnede T7 (late 

Middeleeuwen) en T8 (Nieuwe tijd: 1300-1600 n. Chr.) is daarom besloten om de 

archeologische verwachting van de vorige tijdsnede over te nemen en de totale 

archeologische verwachting van alle eenheden met 5 punten naar beneden bij te stellen, om 

zodoende aan te geven dat het landschap een alsmaar afnemende rol van betekenis 

speelde. Ditzelfde principe is andermaal herhaald voor tijdsnede T9 door de archeologische 

verwachtingsscores van tijdsnede T7/T8 over te nemen en met 3 punten naar beneden bij te 

stellen (Figuur 5.26). De totale aanpassing in tijdsneden T7, T8 en T9 bedraagt 8 punten. 

Daardoor worden landschapseenheden in de jongere tijdsneden één kleurschakering lichter 

getoond (Bijlage J) als vergelijkbare eenheden in eerdere tijdsneden - behalve in de 

polygonen waar op basis van expertinformatie de verwachting voor tijdsneden T7, T8 en/of 

T9 juist is opgewaardeerd (§4.2; §4.4.3). Op deze wijze is de afnemende rol van betekenis 

die het landschap in deze periode speelde zichtbaar gemaakt, maar overheersen deze 

correcties niet in het verwachtingsmodel.  
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Figuur 5.26 Terrestrisch verwachtingenlandschap voor tijdsnede T7 (1300 -1600 n. Chr.). 

 
 
Aquatische verwachtingen 

De aanpassingen in aquatische verwachting voor de tijdsneden 7, 8 en 9 berust op hetzelfde 

systeem als bij terrestrisch voor deze tijdsneden is toegepast. Het enige verschil is, dat de 

aquatische verwachting van de hoogste delen van het Pleistocene landschap negatieve 

getallen worden. Indien dit ook nog het geval is na toevoeging van bufferpolygonen zal de 

verwachtingswaarde worden omgezet naar 0.  

 

Verspreiding archeologie 

Na de bedijking speelde het landschap een steeds minder grote rol in de bewoningskeuze 

van mensen en kwam de nadruk steeds meer op het binnendijkse landschap te liggen, 

waarbij de sociaal-economische, militair-strategische en politieke belangen de 

cultuurlandschappelijke structuur sterk beïnvloeden. Het gaat voor de tijdsneden 7, 8 en 9 in 

totaal om 378 waarnemingen en 46 polygonen die, net als in tijdsnede T6, verspreid over het 

gehele onderzoeksgebied voorkomen (Figuur 5.27). Daarbij valt het op dat de hoeveelheid 

archeologie langs de IJssel kleiner is dan het geval is voor de andere rivieren. De meeste 

waarnemingen komen uit tijdsnede T7 en T8 (95%) en bestaan voornamelijk uit 

nederzettingsmateriaal (aardewerk, consumptiemateriaal, huisplaatsen maar ook 

kasteelterreinen, molens en aquatische resten zoals scheepswrakken). Een deel van de 

vondsten bestaat uit boringen die niet nader gepreciseerd zijn dan ‘archeologische 

indicatoren’ met een laatmiddeleeuwse datering. Het archeologisch materiaal uit tijdsnede T9 

omvat verschillende scheepswrakken, nederzettingsmateriaal (steengoed, waterput), 

dijkrestanten en een vliegtuigwrak.  
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Figuur 5.27 Vondsten tijdsnede T7 (1300-1600 n. Chr.; boven) en T7-T8-T9 (1300-1600-1850-1950; onder) 
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5.4 Series verwachtingskaarten 

5.4.1 Kaartbeeld-ontwerp 

Twee series van ieder negen PDF-Atlassen (Bijlagen J en K) bieden ingang tot de 

verwachting kaarten. De eerste serie heeft een legenda waarin het graduele, vermengde 

beeld van zowel de terrestrische als de aquatische verwachting is af te lezen. Deze serie is 

bedoeld voor professioneel gebruik, ingezoomd op specifieke uiterwaarden en in afstemming 

op andere lokaal beschikbare kaarten (gemeentelijke verwachtings- en beleidskaarten, maar 

ook waterstaatkundige en ecologische beheers-kaarten en ontwerpscenario’s voor ingrepen). 

De tweede serie heeft een sterk vereenvoudigde legenda. Dit is het ingangsproduct voor tijd-

gelaagde verwachtingen en bedoeld voor gebruik op de schaal van hele riviertakken, 

vergelijkbaar met het gebruik van de IKAW3 voor gebieden buiten de uiterwaard (bij het 

afwegen van archeologische risico’s en het opstellen en evalueren van erfgoed-beleid). H7 

gaat nader in op de diverse bedoelde vormen van gebruik en limiteringen daarbij. Figuur 5.28 

toont van beide series verwachtingskaarten de legenda en een kaartbeeld. Alle series 

verwachting kaartbeelden zijn opgebouwd uit een en dezelfde shapefile ‘UIKAV_Eindproduct’ 

(Digitale Bijlage: 40_EINDPRODUCTEN). De verstoringenkaart en de archeologische dataset 

worden over de kaarten getoond, volgens de eerder besproken legenda’s (§5.1,2; §5.2.1). 

 

Uitgebreide legenda- Bijlage J 

De uitgebreide legenda is gebaseerd op de 3-cijferige codes die eerder in §4.4.2 en §4.4.3 

als onderdeel van de technische toelichtingen geïntroduceerd werden. De eerste positie in de 

code geeft aan of de betreffende landschapseenheid ‘1: alleen een terrestrische’, ‘2: zowel 

een terrestrische, als een aquatische’, of ‘3: alleen een aquatische’ verwachting draagt in de 

betreffende tijdsnede. De tweede en derde positie geven de hoogte van de terrestrische resp. 

aquatische verwachting weer. Het is ook mogelijk dat de landschapseenheid in de 

betreffende tijdsnede helemaal geen verwachting draagt. In dat geval is het eerste cijfer een 

‘4’ (jongere natuurlijke omwerking) of een ‘5’ (antropogeen verstoord) en zijn de overige 

posities ‘0’.  

 

Wat betreft de kleurstellingen geldt het volgende: is de hoogste verwachting een 

terrestrische, dan wordt een kleurschakering van geel naar rood gevolgd voor lage naar hoge 

verwachtingen. Is de hoogste verwachting een aquatische, dan wordt een kleurschakering 

van cyaan-blauw naar koningsblauw gevolgd (Figuur 5.28). Is er een tweede (‘bij’-

)verwachting, dan wordt dit met een signatuur over de achtergrondkleur aangegeven. De 

signatuur is geelrood in het geval van terrestrische bij-verwachting op aquatische 

hoofdverwachting en is blauw in het geval van aquatische bij-verwachting op terrestrische 

verwachtingen.  

 

Simpele legenda- Bijlage K 

De simpele legenda is een 1-cijferige code, die eveneens al in de technische toelichtingen 

van §4.4.4 geïntroduceerd is. De opzet is overgenomen van de legenda bij de IKAW3 

(Deeben et al. 2008). Op land wordt de archeologische verwachting weergegeven in vier 

klassen (1-4) in een kleurstelling van licht geel (zeer laag) naar rood (hoog). In water wordt de 

archeologische verwachting in drie klassen (5-7) weergegeven in een kleurstelling van licht 

cyaanblauw naar groenblauw (Figuur 5.28). Niet op trefkans gekarteerd gebied wordt in twee 

extra kleuren weergeven: niet op trefkans gekarteerd water in donker blauw (8; in de UIKAV, 

bijvoorbeeld de grind en zandgaten) en stedelijk gebied in  grijs (code 9; komt voor in IKAW3, 

niet in UIKAV).  
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Verwachtingskaarten als lagen in GIS  

Voor visualisatie in GIS dienen uit de shapefile ‘Tijdserie’ (Digitale Bijlage: 

40_EINDPRODUCTEN) de kolommen COMP999, COMP4700, … COMP100 (§4.4.3) 

gebruikt te worden voor de uitgebreide legenda. De kolommen GRCODE9999, 

GRCODE4700, …. GRCODE100 uit dezelfde shapefile zijn het uitgangspunt bij de simpele 

legenda.  

 

 

 
 

 
 
Figuur 5.28 De twee versies van de Verwachtingskaarten (uitsnede uit Bijlagen J-5 en K-5, blad 40e).  
Boven: Uitgebreide legenda voor de UIKAV, gebaseerd op de 3-cijferige COMBP codering. 
Onder: Versimpelde legenda, gebaseerd op de 1 –cijferige GRCODE codering, naar IKAW3. 
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Figuur 5.29 Uitsneden PDF Atlas Verwachtingskaart voor tijdsnede T1 (Bijlage K-1). Links: Hoge verwachting voor 

door komafzettingen afgedekt Pleistoceen landschap bij de Ruimte-voor-Rivieren by-pass maatregel blad 27e. 

Rechts: door crevasse-complex aangetast Pleistoceen landschap blad 33e met middelhoge verwachting.  

 

5.4.2 Duiding kaartbeelden per tijdsnede 

De in deze sub-paragraaf gepresenteerde vergelijking van verwachtingsbeelden met 

aangetroffen archeologie dient niet ter validatie van het verwachtingsmodel. Daarvoor is de 

hoeveelheid archeologische datapunten per tijdsnede te laag en de beschrijving niet 

gedetailleerd genoeg. De duiding van de kaartbeelden geeft wel een algemene indruk van de 

verspreiding van de archeologie en de daaraan gerelateerde landschappelijke eenheden.  

 

Tijdsnede T1 Jager-verzamelaars 9500 – 3500 v. Chr. 

De gebieden met een hoge terrestrische archeologische verwachting liggen met name langs 

de randen van het onderzoeksgebied (het pleistoceen-geërfd pre-deltaïsch landschap) en 

andere nooit door natuurlijke rivierlopen verstoorde zones waar door de mens rivierlopen en 

uiterwaarden zijn aangelegd. Voorbeelden zijn het tracé van de Bergsche Maas in het uiterste 

zuidwesten en de nieuwe Ruimte voor de Rivier bypass gebieden langs de IJssel bij Kampen 

en Heerde in het noorden van het projectgebied (Figuur 5.29). Dit komt in hoofdzaak overeen 

met de verspreiding van archeologische waarnemingen uit tijdsnede T1 direct buiten het 

eigenlijke projectgebied. Op die grond is voor de delen van het landschap waarvoor wél een 

hoge archeologische verwachting is opgesteld, maar (nog) niets is aangetroffen, 

aangenomen dat de archeologie zich waarschijnlijk onverstoord en op grotere diepte bevindt.  

 

Voor deze vroege tijdsnede mag de kwaliteit van de verwachtingskaart als vergelijkbaar met 

die van de IKAW3 worden beschouwd (zie ook H6).Binnen het projectgebied is de kwaliteit 

voor deze tijdsnede niet nader vast te stellen. De vondstconcentraties bij Rhenen lijken de 
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uitgesproken hoge verwachtingen voor tijdsnede T1 waar te maken, maar zoals hier boven 

vermeld betreft dit in meerderheid Midden-Paleolithisch materiaal, dat daar langs een heel 

andere rivierloop dan die van de huidige Nederrijn in de sedimenten terecht gekomen, nog 

voor het ontstaan van de stuwwallen (Van Balen et al. 2007; Van Balen & Busschers 2010). 

Dat de vondstconcentratie hier langs de huidige rivier opduikt is behalve aan zandwinning, 

aan het kruisen van de Midden Paleolithische en huidige loop te danken en niet zondermeer 

een bevestiging van specifieke kwaliteiten van het verwachtingenmodel gebaseerd op een 

representatief landschap in het Mesolithicum en Vroeg Neolithicum (zie ook Figuur 5.14). 

 

Tijdsnede T2 Vroege Boeren, 3500 – 1500 v. Chr. 

De meeste archeologische waarnemingen liggen in zones met een middelhoge tot hoge 

terrestrische archeologische verwachting en vooral langs de randen van het 

onderzoeksgebied (Figuur 5.30). Enkele waarnemingen liggen direct langs de Waal en Maas, 

op plekken die op natuurlijke wijze zijn omgewerkt in jongere tijdsneden (materiaal komt 

daardoor aan oppervlak) of door antropogene activiteiten zijn verstoord (baggeractiviteiten, 

zandwinning en grindafgravingen).  

 

 

 
Figuur 5.30 Bijna identieke verwachtingsbeelden voor Tijdsnede T2 en T3; PDF-Atlas uitsnede IJssel, blad 40e 

(Bijlage J-2, Bijlage J-3). 

 

Tijdsnede T3 Bronstijd, 1500 v. Chr. – 800 v. Chr. 

De kleine hoeveelheid betrouwbare archeologie uit deze tijdsnede ligt net als in de 

voorgaande tijdsneden in hoofdzaak langs de randen van het onderzoeksgebied, daar waar 

het landschap een midden tot hoge (terrestrische) archeologische verwachting heeft. Een 

aanvullend deel van het archeologisch materiaal is bij baggerwerkzaamheden en tijdens 

zandafzuiging aangetroffen en ligt in verstoord gebied.  
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Tijdsnede T4 IJzertijd tot Midden Romeinse tijd, 800 v. Chr. tot 270 n. Chr. 

De grote hoeveelheid archeologie voor deze tijdsnede is deels in verstoorde en deels in 

onverstoorde delen van het onderzoeksgebied gevonden. Bij de gemeenten Rhenen, 

Beuningen, Nijmegen en Heumen is bijvoorbeeld goed te zien hoe de locatie van 

archeologische waarnemingen overlapt met de gebieden met een middelhoge tot hoge 

archeologische verwachting. Toch zijn er ook een aantal zones in het onderzoeksgebied aan 

te wijzen die, hoewel verstoord, een relatief grote hoeveelheid archeologie uit de tijdsneden 

hebben opgeleverd, waaronder de boven besproken grindwinlocatie De Lithse Ham langs de 

Maas. Bij het uitgraven van zulke grindgaten zijn veel archeologische vondsten aangetroffen. 

Hoewel het gebied dus nu verstoord is, moet aangetroffen archeologie gekoppeld worden 

aan de tijdsnede voordat het door menselijk ingrijpen werd verstoord.  

 

Tijdsnede T5 Vroege Middeleeuwen, 270 – 900 n. Chr. 

Hoewel er in deze tijdsnede voor meer oppervlak van het onderzoeksgebied een hogere 

archeologische verwachting is uitgesproken en er naar verwachting meer kans is op het 

aantreffen is van archeologie in situ, is de hoeveelheid archeologische waarnemingen juist 

lager dan in tijdsnede T4. De vindplaatsen liggen enerzijds in gebieden met een middelhoge 

tot hoge archeologische verwachting (bijvoorbeeld Meinerswijk, Rhenen) en anderzijds in 

later verstoorde zones (Lithse Ham, Millingen aan de Rijn). 

 

Tijdsnede T6 Volle Middeleeuwen, 900 – 1300 n. Chr. 

Met name langs de IJssel is duidelijk waarneembaar dat de archeologische sites binnen 

gebieden met een middelhoge tot hoge archeologische verwachting liggen (zowel aquatisch 

als terrestrisch). Langs de Rijn, Waal en Maas is het beeld meer divers: de archeologie ligt 

zowel binnen later verstoorde zones (Rhenen, Buren) als binnen zones met een duidelijke 

archeologische verwachting (Meinerswijk; Figuur 5.31).  

 

Tijdsneden 7, 8 en 9: Late Middeleeuwen, Nieuwe Tijd en Modern. 

Voor de laatste drie tijdsneden is het landschap van minder betekenis voor bewoning binnen 

het onderzoeksgebied, maar niet ongebruikt; denk aan bewoning op terpen, 

waterstandregeling via sluisjes, industrie langs actieve oevers. Doordat de rivier steeds meer 

zijn huidige vorm aanneemt, is de actieve geul niet langer een verstoringseenheid, maar heeft 

het juist een aquatische verwachting; denk aan het invangen en deels weer blootgeven, van 

scheepswrakken in de IJssel.  
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Figuur 5.31 Uitsnede PDF Atlas verwachtingskaart tijdsnede T4: Waal nabij Nijmegen  
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5.5 Cumulatieve verwachtingskaart (‘totaalkaart’) 

De cumulatieve verwachtingskaart of ‘ totaalkaart’ is bedoeld als samenvattend 

ingangsproduct voor de series verwachtingskaarten die hierboven besproken worden (§5.4). 

De ‘totaalkaart’ dient ook ter vergelijking met voorganger verwachtingskaarten, waarvan de 

opzet niet tijd-gelaagd was (H6). Het bedoelde gebruik van de totaalkaart, in samenhang met 

de andere producten, wordt in H7 toegelicht. Deze paragraaf beperkt zich tot het behandelen 

van de legenda van de ‘totaalkaart’ in haar digitale verschijningsvormen. De technische 

totstandkoming van de totaalkaart is in §4.4.4 al gedocumenteerd. 

 

Weergave in PDF Atlas set (Bijlage L) 

De legenda van de cumulatieve verwachtingskaart is dezelfde als die van de simpele legenda 

voor de verwachtingskaart tijdserie (§5.4.1). Met het simpele aantal klassen en de 

kleurstellingen in oranje en rood is de term ‘stoplicht’-legenda op zijn plaats.  

 

Er zijn vier PDF Atlassen van de cumulatieve verwachtingskaart beschikbaar (Figuur 5.32, 

Figuur 5.33). De eerste twee atlassen tonen de verwachtingskaart in respectievelijk het 

vectorformaat op de productieresolutie en in een naar cellen van 50x50 vergridde vorm. Het 

vergridden dient onder meer de aansluiting op de IKAW3 (Deeben et al. 2008) te 

vergemakkelijken, die in haar meest gebruikte versies dezelfde 50x50 m cel-basis heeft. De 

derde atlas toont de vectorversie van de totaalkaart over de IKAW3 achtergrond, de vierde 

atlas toont de gridversie over de IKAW3 achtergrond. Er is in deze set ook een vijfde PDF 

atlas met het IKAW3 beeld van de uiterwaarden, de situatie ‘voor aanvang van het project’ 

(Figuur 5.34).  

 

Weergave in GIS in vector en raster 

Het kaartbeeld ligt besloten in de kolom GRIDCODE van de shapefile ‘Tijdserie’ in de 

directory 40_EINDPRODUCTEN en kan met deze shapefile in GIS geproduceerd worden. De 

hatch overlay ter codering van de bijkomende aquatische verwachting volgt ad-hoc door 

alleen die polygonen te selecteren waarvoor tenminste een van de kolommen WMP9999, 

WMP4700, … WMP100 een score groter dan 39 heeft. Standaardlegenda’s zijn beschikbaar 

als onderdeel van de Digitale Bijlage (*.lyr en *.mxd files). De hatch overlay voor de ‘ tot 

middelhoge verwachting in de vaargeul (CodeGeom = 10100) ’ is gebaseerd op 

verwachtingen voor tijdsneden T7 en T8 (GRCODE675 en GRCODE280). De instelling 

verschilt voor de Waal-Merwede ten opzichte van die voor de andere takken. Waar de Waal 

door de normalisatie (vanaf 1850, begin tijdsnede T9) feitelijk is vastgelegd, waren de 

Nederrijn en IJssel tot aan de riviernormalisaties aan het verzanden (lees: conserveren), en 

zijn ze niet zozeer vast als wel open gelegd. Dit maakt dat de trefkans voor maritieme 

archeologie in de laatste takken een grotere tijdsdiepte heeft  dan in de in T7 en T8 nog zeer 

dynamische (lees: afbraak) Waal. 

 

Alle in dit hoofdstuk besproken kaarten, dat wil zeggen de fysisch geografische 

uitgangsbasis, archeologische uitgangsbasis, verstoringenkaart, verwachtingskaarten, zijn 

vector kaarten. Alleen de ‘totaalkaart’ is ook in een naar 50x50 m gridcellen geconverteerde 

variant beschikbaar. De gridcellen-versie is te vinden in de directory 40_EINDPRODUCTEN 

(digitale versie) onder de bestandsnaam UIKAVRASTER.ASC (ascii-grid formaat, met ArcInfo 

header). 
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Figuur 5.32 ‘Totaalkaart’ in vector versie (Bijlage L-1). 
 

 
 
Figuur 5.33 ‘Totaalkaart’ in 50x50 meter grid-versie (Bijlage L-2). 
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Figuur 5.34 Links: Kaartbeeld IKAW3. Rechts: ‘Totaalkaart’ over IKAW3. Boven: Blad 39g. Onder: Blad 46a. PDF 
Atlassen ‘IKAW3 voor aanvang’ (Bijlage L-5) en ‘Totaalkaart in aansluiting op IKAW3’ (Bijlage L-3). 
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6 Vergelijking met voorgaande, gemeentelijke en landelijke 
producten 

Disclaimer: De in dit hoofdstuk gepresenteerde analyse is gebaseerd op een versie van de 

UIKAV van 15 maart 2014 (Concept-rapportage). Er hebben in April-Mei nog subtiele 

wijzigingen in het kaartbeeld plaatsgevonden waardoor de oppervlakken en percentages in 

de tabellen niet meer 1:1 corresponderen met het eindproduct. De wijzigingen in het 

kaartbeeld zijn subtiel en beïnvloedden de resultaten van de analyse slechts beperkt.  

 

Dit hoofdstuk richt zich er op de verschillen in kaartbeelden tussen het nieuwe product 

‘UIKAV’ en haar ‘voorganger’-producten scherper in beeld te krijgen. De redenen achter de 

verschillen worden daarbij zoveel mogelijk benoemd. De methode van maken van 

verwachtingskaarten is in dit project een wezenlijk andere geweest dan in de 

voorgangerproducten. Er zijn kwantitatieve (dichtheden en spreiding betrokken gegevens) en 

kwalitatieve verschillen (in typen betrokken data en in benadering). In de vergelijkingen komt 

deze onderverdeling steeds terug. Het is steeds primair de ‘totaalkaart’ met de cumulatieve 

archeologische verwachtingen uit het huidige project, die met voorgangers vergeleken is. 

Aangezien het gebruiksdoel van de cumulatieve kaart primair is om ‘archeologisch risico’ voor 

RWS in beeld te brengen, is een eenvoudige – op de IKAW3 geïnspireerde – legendavorm 

gekozen. Indachtig dit gebruiksdoel, wordt in de regel een relatief conservatief kaartbeeld 

vervaardigd, waarin slechts een relatief klein oppervlak van de uiterwaard als ‘zeer laag’ 

gewaardeerd wordt. 

 

Er vindt ten eerste een vergelijking plaats van de huidige cumulatieve verwachtingskaart 

archeologie met eerdere karteringen op landelijke schaal voor het huidige onderzoeksgebied. 

Dit zijn (i) de archeologische verwachtingskaart voor het uiterwaardengebied van de 

Rijntakken van Heunks en Odé (1998) en (ii) de landelijke archeologische verwachtingskaart 

IKAW3 (Deeben et al. 2008). Vervolgens wordt vergeleken met zes gemeentelijke 

verwachtingskaarten: de cluster Deventer, Lochem, Voorst, en die van de cluster Nijmegen, 

Beuningen en Overbetuwe (zie H1 en H2).  

6.1 Vergelijking de verwachtingskaart ‘Ruimte voor Rijntakken’ (Heunks en Odé, 1988) 

De wijze waarop de verwachtingskaart ‘Ruimte voor Rijntakken’ is opgesteld (Heunks & Odé 

1998, 14-21), is in de basis vergelijkbaar met die in het huidige project. Bestaande 

archeologische, geologische, historische, luchtfotografische, bodemkundige en 

geomorfologische datasets werden ingeklaard, beoordeeld en geclassificeerd naar kwaliteit 

(zoals voor het UIKAV project in H3 beschreven is), om deze aansluitend weer in samenhang 

te kunnen betrekken. Bij beide projecten was er sprake van een geomorfogenetische aanpak. 

Daarin is de ontstaanswijze van fluviatiele landschapseenheden leidend in 

karteringsuitvoering, legendaopzet en bij het toekennen van ouderdommen. 

  

In de uitwerking (zoals voor het UIKAV project beschreven is in H2 en H4) zijn er veel 

methodische verschillen. Destijds waren basisgegevens voor landschapsreconstructie in 

mindere aantallen voorhanden, nog niet geüniformeerd en veelal nog niet gebiedsdekkend 

geïnterpreteerd. Overzichtspublicaties en dataproducten van grote karteringsprojecten zoals 

die van de centrale Rijn-Maas delta (Berendsen et al. 2001; Berendsen & Stouthamer 2001; 

Hesselink, 2002) en IJssellandschappen (Cohen et al. 2012) en ook de landelijke 

geomorfologische en geologische karteringen waren nog onvoltooid. Het Actueel 
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Hoogtemodel Nederland was evenmin al beschikbaar. De rivierkaarten waren de 

belangrijkste bronkaarten als geomorfologische onderlegger. Digitale toegang tot 

kaartmateriaal en GIS-karteerwerk was destijds nog intensief en specialistisch werk. Dit is de 

hoofdreden dat bij vervaardiging van de kaart uit 1998 voor de uiterwaarden slechts beperkt 

geomorfogenetisch onderscheid kon gemaakt worden, terwijl dat ten tijde van huidige 

kartering veel eenvoudiger was en dus in dezelfde tijd op veel hogere resolutie geleverd kan 

worden. 

 

Het gebruik van de archeologische datasets toont eveneens kwantitatieve verschillen. In de 

huidige generaties archeologische bron-databases zitten aanzienlijk meer onderzoek 

meldingen, waarnemingen en archeologische vondsten uit het buitendijkse rivierengebied 

dan in 1998 (1708 datapunten in 2014 (H3) versus 284 in 1998 (Heunks & Ode 1998, 31)). 

Niet in de laatste plaats komt dit door de RvdR-projecten. De methodiek van Heunks & Odé 

(1998) was een iteratief proces van (1) toekennen van ouderdommen en (2) valideren van de 

relatie ‘landschapseenheid’-‘gebruikspotentie’ op basis van de archeologische datasets. Deze 

kan in huidige situatie op de verruimde archeologische datasets herhaald worden, naar keuze 

met de ouderdomstoekenningen dd. 1998, of met die van 2014.  

 

Er zijn ook substantiële kwalitatieve verschillen. De meest fundamentele is dat de 1998-

methodiek weliswaar expliciet rekenschap gaf van de ouderdom van fluviatiele afzettingen, 

maar dat eerder op een geologische manier dan volgens een paleolandschappelijke aanpak 

deed. In een geologisch-karterende aanpak, is preservatie een gegeven, plaats de constante 

en tijd de variabele en wordt per onderscheiden veldeenheid een diachrone analyse geboden 

van ontstaanswijze en archeologie. Daar tegen afgezet kunnen we voor de huidige methodiek 

stellen dat het primaat bij de tijd ligt. Dat er tijd is verlopen is daarbij een gegeven, de 

toestand waarin een landschapsonderdeel zich bevond is variabel en wat van het geheel 

gepreserveerd is, is ‘uitkomst’. Naar archeologische verwachtingsbeelden doorgetrokken, is 

de aanpak van Heunks & Odé (1998, 21-29) daarmee te typeren als: ‘wel tijdsensitief, niet 

tijdspecifiek’. Culturele processen zoals locatiekeuzefactoren en landschappelijke dynamiek 

zijn in de archeologische waardering van kaarteenheden meegewogen, na dat vastgesteld 

was welke tijdsperioden die eenheid besloeg. Dat is anders dan in de huidige aanpak, waar 

landschapstoestand per tijdsnede en archeologisch verwachtingenmodel per tijdsnede 

afzonderlijk worden gespecificeerd en pas daarna worden gecombineerd (H2).  
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Figuur 6.1 Kaartbeeld vergelijking van de polygoon-dichtheid tussen Heunks & Odé 1998 (links) en het huidige 

product (rechts: het grijze lijnenspel, geprojecteerd over de kaart van Heunks & Odé. De rode lijn geeft 

projectgebied aan, de grijze lijnen er buiten zijn gemeentegrenzen. 

 

Een verder kwalitatief verschil is de wijze waarop aquatische/maritieme archeologie in het 

verwachtingsbeeld is opgenomen. Heunks en Odé karteren wel schepen als vindplaatstype 

(1998, 15; 40), maar geven geen expliciete verwachting voor aquatische/maritieme 

archeologische resten. Het huidige project splitst terrestrische en aquatische verwachtingen 

expliciet en waardeert beide afhankelijk van toestand-van-functioneren van 

landschapseenheden (H2; H3; H4). Het is duidelijk dat het ruimtelijk onderscheid in de 

huidige kaarten daarmee aanzienlijk fijnmaziger is dan in 1998 haalbaar was (Figuur 6.1).  

 

Uitgewerkt voor de pilotgebieden Deventer (de uiterwaarden in gemeenten Deventer, Voorst 

en Lochem) en Nijmegen (de uiterwaarden in de gemeenten Nijmegen, Overbetuwe en 

Beuningen) is deze toegenomen fijnmazigheid goed te zien. Voor de twee pilotgebieden 

onderscheiden Heunks & Odé (1998) in totaal 26 gewaardeerde polygonen en het huidige 

kaartbeeld ruim 4100 polygonen. Primair is dit een gevolg van het fijnmaziger karteren en 

registreren van landschaps-ouderdommen (§4.1). Door het combineren van de lagen met de 

verstoringen en de archeologische ‘expert-aanpassingen’-lagen (§4.4.1) is het aantal 

polygonen vervolgens nog verder vergroot (Figuur 6.1).  
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Figuur 6.2 Kaarten met kleuraanduidingen voor de verwachtingsbeelden van Heunks & Odé (1998, boven) en de 

cumulatieve archeologische verwachtingskaart (‘totaalkaart’; archeologie-risico kaart) in het huidige project (de rode 

lijn geeft projectgebied aan, de grijze lijnen er buiten zijn gemeentegrenzen). 

 

Een vergelijking van het verwachtingsbeeld tussen beide kaarten voor het pilotgebied 

Nijmegen (Figuur 6.2) laat geen fundamentele wijzigingen zien. Er zijn veel subtiele lokale 

wijzigingen, met name in gebieden waar volgens de huidige kaart geen intacte 

archeologische waarden meer te verwachten zijn. Oudere oever-op- bedding afzettingen aan 

de randen van het uiterwaardgebied zijn door Heunks & Odé (1998) steeds van een hoge 

verwachting voorzien en zulke voorkomens zijn ook in het huidige kaartbeeld met de hoogste 

verwachtingsscores bedeeld (Figuur 6.2). In het overige uiterwaardgebied, met oever-op-

beddingafzettingen uit jongere perioden (middeleeuws en jonger) is aanzienlijke nadere 

differentiatie aangebracht. De 1998-kaart kende het gebied overwegend de klasse ‘(zeer) 

lage verwachting’ toe. De UIKAV-2014 splitst dit gebied als het ware op, in twee klassen 

(‘zeer laag’ resp. ‘laag’; Figuur 6.2; Tabel 6.1). Dit is terug te voeren op de differentiatie naar 

aquatische en terrestrische verwachting in de eigenlijke verwachtingskaarten (H2; H5). 
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Tabel 6.1 Oppervlakten (in hectares) voor verwachtingsscores in de studiegebieden van Heunks & Odé (1998, 50) 

en het huidige project. 

 

Verwachtingsscore Heunks/Odé 1998 % UIKAV % 

0 / geen -    1243   

1 / (zeer) laag 15884 70% 8658 26% 

2 / middellaag 
5492 24% 

13316 41% 

3 / middelhoog 5825 18% 

4 / hoog 1357 6% 5059 15% 

8 / water -    16135   

Hoog of middel 1703       

Hoog of laag 77       

laag of middel 172       

totaal 24685 ha   50238 ha   

 

In vergelijking met de kaart uit 1998, kent de UIKAV aan een relatief groter oppervlak de 

hoogste score toe (Tabel 6.1). Dit is in dit geval niet zozeer aan strategische overwegingen, 

maar vooral aan de meer formele en systematische geomorfologie-gekoppelde benadering 

toe te schrijven. Het zou wel mogelijk zijn het beeld verder aan te passen, door de 

grenswaarden tussen ‘middel-laag’, ‘ middelhoog’ en ‘zeer hoog’ nader aan te passen (‘af te 

regelen’). Om in het huidige product ‘hoog’ te scoren, moet voor tenminste één tijdsnede 

sprake zijn van een score hoger dan 45 punten op de 100-puntschaal uit H4 (§4.4.2; §4.4.4) 

en H5. Of het wenselijk is de ‘stoplicht-legenda’ van de cumulatieve verwachtingskaart 

archeologie anders af te regelen, is echter een beleidsmatig vraagstuk en valt verder buiten 

de scope van het project en de kaartvergelijkingen in dit hoofdstuk. 

6.2 Vergelijking met de IKAW3 (Deeben et al. 2008) 

Een gedegen vergelijking tussen de methodiek van het huidige project met die achter de 

huidige generatie van archeologische verwachtingskaart IKAW3 (Deeben et al. 2008) is 

omwille van de sterk verschillende projectachtergronden lastig eenduidig uit te voeren (Tabel 

6.2). Wel kan ook hier kan het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve verschillen 

worden gemaakt. 

  

Zo waren ten behoeve van het opstellen van de IKAW3 voor polder en dekzandgebieden veel 

ruimere sets aan (in-situ) archeologische gegevens voorhanden dan voor het 

uiterwaardgebied beschikbaar zijn (op aantal/oppervlak vergeleken). In die omstandigheden 

speelt het in H2 aangestipte probleem van miss-ratio’s (§2.3.3: ‘de onderscheiden 

landschapseenheid heeft in deze tijdsnede nergens archeologische informatie’) veel minder 

een rol dan specifiek in het jong-holocene uiterwaardengebied (Tabel 6.2). Dit is niet alleen 

het gevolg van de grotere tijdsdiepte van de archeologie aan het Pleistocene oppervlak, maar 

ook door de grotere uitgestrektheid van deze landschappen, waarover collectief gekeken 

wordt naar de daarbinnen aangetroffen archeologie. In de landelijke kaart konden veel meer 

gelijk-genoemde landschappelijke eenheden worden geaggregeerd dan in het huidige 

project. Wat dat betreft heeft de geografische vorm van het onderzoeksgebied (een smalle 

strook uiterwaarden) een aanzienlijke invloed en speelt het probleem van de miss-ratio’s 

binnen het huidige project een grotere rol (H2). 

 

Een tweede verschil betreft de dichtheden aan beschikbare fysisch-geografische 

brongegevens (samengevat in geologische, geomorfologische en bodemkundige 

karteringen). Bij de herziening naar IKAW3, is dit voor het rivierengebied niet fundamenteel 
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gewijzigd (Deeben et al. 2008, 8-9). Het kaartbeeld steunt in sterke mate op de destijds voor 

de IKAW2 (Deeben et al. 2002, 19) beschikbaar gemaakte kartering van het rivierengebied 

(zie ook H2; met name het overzichtswerk van Berendsen & Stouthamer (2001)). Ook de in 

de IKAW2 gekozen ‘buffer’-bewerkingen op de beddinggordels (oeverwalbreedtes van 50, 

100 of 150 m; Deeben et al. 2002, 25) is in de IKAW3 overgenomen. Wel heeft de IKAW3 

kleine entiteiten zoals crevasses opgenomen (voor zover zichtbaar in 50 bij 50 m gridcellen). 

In het huidige project konden de aanzienlijk verruimde en verbeterde fysisch geografische 

basisgegevens uit de jaren 2002-2014 worden betrokken (H3).  

 

Tabel 6.2 Vergelijking van de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden bij het opstellen van de IKAW 

(links; Deeben et al. 2002; 2008) en de huidige verwachtingskaart (Bijlagen J, K en L). 

IKAW3 UIKAV  

Landsdekkend 
Dus ‘pleistoceen’ en ‘holoceen’ Nederland 

Enkel uiterwaarden in rivierengebied; 
overwegend jong holoceen landschap 

omvangrijke archeologische dataset relatief beperkte archeologische dataset 

1 diachrone verwachting  
tijdspecifieke verwachtingen, 
cumulerend in een totaalbeeld 

Voor uiterwaarden en rest van het 
rivierengebied: geologische inzichten dd. 2001 

Voor uiterwaarden en rest van het 
rivierengebied: geologische inzichten dd. 2013 

strategie van lumpen 
oudere stroomgordels bufferen en hoog 
waarderen, jongste delen laag waarderen 

strategie van splitten 
identificatie lokale geogenetische eenheden 

Importeren van landschappelijke  
en archeologische deelstudies,  
samenvoeging op basis van expert judgement 

Inklaren van landschappelijke deelstudies,  
reproduceren archeologische deelstudies, 
toevoegen expert-informatie 

 

 

In principe werd ten tijde van het opstellen van de IKAW2 – in aanvulling op de terrestrische 

verwachtingsscores – ook al een verwachtingsmethodiek voor de aquatische archeologische 

resten (‘maritieme archeologie’) opgesteld, die in IKAW3 met name voor de Zeeuwse delta 

werd verfijnd (Deeben et al. 2008, 8-9). Ten overvloede wordt hier benadrukt dat in de 

systematiek van de IKAW (loc. cit.; 32), ze volgens de legenda een verwachting hebben, die 

hetzij op land, hetzij op water wordt uitgesproken, anders dan in het huidige project (Tabel 

6.2). Een vergelijking van de omgang met aquatische resten is niet goed mogelijk, omdat 

vrijwel geen IKAW3 polygonen met een aquatische verwachting in het huidige 

onderzoeksgebied liggen. De enige uitzonderingen zijn zes gridcellen (50x50 m) met een 

hoge trefkans op maritieme archeologie (Deeben et al. 2002, 67) nabij Kampen en drie 

gridcellen met een lage trefkans op maritieme archeologie (gridscore 5; ibid.) nabij 

Roggebotsluis. 

 

Verder zijn er ook meer fundamentele en kwalitatieve verschillen. Het meest prominent is 

natuurlijk de vaststelling dat de IKAW(2/3) nooit als een tijd-specifiek product is opgesteld. 

Weliswaar is gebruik gemaakt van de ouderdomsinformatie over rivierlopen, maar dat is 

vooral als surrogaat voor diepte onder het oppervlak en duur van bewoonbaarheid gebruikt 

(zie ook H2). Fijnmaziger geomorfologisch onderscheid of onderscheid naar duur van 

bestaan van stroomgordels heeft in de IKAW voor de polders van het rivierengebied tot op 

heden geen rol gespeeld. In ‘Pleistoceen’ Nederland is dit ten dele gerealiseerd, door het in 

IKAW2 en IKAW3 integreren van bodemkundige karteringen. Binnen het projectgebied geldt 

dat ook noordelijk van Zutphen voor de uiterwaarden van het IJsseldal nu een fijnmaziger 

geomorfologisch beeld kon worden opgesteld dan in de kartering van Berendsen & 
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Stouthamer (2001). De IKAW3 toont hier middelhoge (terrestrische) verwachting op basis van 

bodemtypen. Voor het nieuwe product is in het hele IJsseldal de kartering Cohen et al. (2009; 

Zand in Banen) leidend geweest (zie ook H5). 

 

Net als bij de vergelijking met de kartering van Heunks & Odé (1998) is het voor IKAW3 

alleen zinnig het kaartbeeld te vergelijken met de cumulatieve archeologische 

verwachtingskaart (archeologie-risico kaart) uit het huidige project (6.3). Omvangrijke delen 

uiterwaard die in de IKAW2 en IKAW3 een lage verwachting zijn toegekend (gridscore 2), 

krijgen in het huidige project - over veel meer kleinere oppervlakken – relatief vaak een 

middelhoge verwachtingen (gridscore 3, dan wel een lage/middelhoge aquatische 

waardering; gridscore 5/6). Net als uit de vergelijking met de ‘Ruimte voor Rijntakken’-kaart 

(Heunks & Odé, 1998) bleek (§6.1), is ook tussen IKAW3 en huidige kaart de ligging van de 

gebieden met de hoogste verwachtingen (gridscore 4) niet fundamenteel gewijzigd. 

 

Vooral het aanmerken en waarderen van oudere landschapselementen binnen de 

uiterwaarden is ten opzichte van de IKAW3 verbeterd, overeenkomstig de doelstellingen in 

H1 en H2. Wat betreft de toegekende verwachtingen aan oudere landschapseenheden zijn 

de onderliggende premissen ten aanzien van de modellering van bewoning in deze 

landschappen niet sterk gewijzigd (H2; H5). De geomorfologische diversiteit van het 

uiterwaardlandschap is in afwisselingen tussen lage en middelhoge scores te herkennen. 

Voor het jongere uiterwaardlandschap zijn de premissen wel iets gewijzigd, doordat juist in 

het jongere uiterwaardlandschap expliciet ook aquatische archeologische verwachtingen 

worden meegewogen in de cumulatieve score (H4; H5).  

 

 

  
 

Figuur 6.3 Kaartbeeldvergelijking van de IKAW3 (Deeben et al. 2008; links) en UIKAV (dit project; rechts). Buiten 

het UIKAV projectgebied wordt de IKAW3 getoond. De rode lijn geeft het projectgebied aan, de grijze lijnen zijn 

gemeentegrenzen. Vergelijk ook PDF Atlassen in Bijlage L. 
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Uit de vergelijking met IKAW3 is verder het verbeterde ruimtelijke onderscheid te 

kwantificeren. Het uiterwaardoppervlak van de beide pilotgebieden bijvoorbeeld (samen ca. 

4570 ha), wordt in de IKAW 3 door 193 polygonen en in het huidige product door ca. 1500 

polygonen beschreven (Tabel 6.3).  

 

De verwachtingskaart voor de uiterwaarden is daarmee een orde grootte fijnmaziger dan 

IKAW3. Er is echter geen grote verschuiving ontstaan in de toebedeelde verwachtingen 

(oppervlakte aandelen van de diverse klassen van trefkans; Tabel 6.3). De klasse Lage 

Trefkans (gridcode ‘2’) beslaat in de IKAW3 40% van het oppervlak en in het huidige product 

beslaan ‘Zeer Laag’ (gridcode ‘1’; 10%) en ‘Laag’ (gridcode ‘2’; 29%) in de pilotgebieden 

samen vrijwel eenzelfde aandeel. Ondanks het meenemen van ook aquatische 

verwachtingen, is voor 10 % van het uiterwaardoppervlak van de pilotgebieden de 

verwachtingsscore dus teruggebracht (na tot vier klassen gereduceerd te zijn). Aan het 

andere eind van het verwachtingenspectrum, is ook vast te stellen dat de huidige cumulatieve 

archeologische verwachtingskaart juist aan meer delen van de uiterwaarden in de 

pilotgebieden een hogere verwachtingswaarde toekent (10% versus 7% in de IKAW3; Tabel 

6.3), primair omdat hierbinnen nu een groter aandeel aan geomorfogenetische eenheden met 

een (relatief) hogere score is toegevoegd. 

 

Met de nieuw opgeschoonde archeologische datasets (H3) is het ook mogelijk geworden te 

onderzoeken in welke mate de trefkansklassen volgens de IKAW3 en de huidige 

verwachtingskaart voorspellend zijn ten aanzien van aan te treffen archeologie (§6.4). Zo een 

vergelijking is uitsluitend comparatief, omdat fundamentele problemen van (a) de ongekende 

voorraad aan archeologie en (b) de niet in te schatten kwantitatieve representativiteit van de 

wel aangetroffen archeologie op de achtergrond spelen (H2; Verhagen et al. 2008, 29-31; 

2009, 22; 2010). 

 

Tabel 6.3 Vergelijking binnen de pilotgebieden van het aantal en oppervlak van de polygonen in het huidige 

onderzoeksgebied van de cumulatieve archeologische verwachtingskaart (UIKAV) met de IKAW3 (Deeben et al. 

2008).  

 

Trefkansklasse 
(gridcode) 

UIKAV Totaalkaart 
(huidig project) 

IKAW3 

(Deeben et al. 2008) 

Opp.  
(ha) 

Opp.  
(%) N 

Opp.  
(ha) 

Opp.  
(%) N 

1: zeer laag 476 10 131       

2: laag 1309 29 483 2335 41,5 36 

3: middelhoog 1072 23 314 825 19,5 35 

4: hoog 440 10 277 155 7 13 

8: water 1273 28 233 1079 29 46 

0: niet gekarteerd < 1 0 47 175 3 63 

Totaal 4570 100 1485 4569 100 193 
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Verder is het mogelijk om tussen de IKAW3 en de huidige kaart ‘per landschapseenheid’ de 

toegekende codes in beeld te krijgen. Andermaal treedt hierbij wel een resolutieverschil op. 

Binnen het onderzoeksgebied liggen 1457 IKAW3-polygonen, tegen een kleine 10,000 

polygonen in de totaalkaart van het huidige project (na afrondend terugbrengen tot vier 

trefkansklassen conform de IKAW3), of zelfs ruim 40,000 polygonen in het volledige tijd-

gelaagde verwachtingsbeeld (H4, H5). Als gevolg hiervan is de vergelijking niet volledig non-

arbitrair uit te voeren.  

 

De vergelijkingsproblemen lossen zich in GIS grotendeels op door zowel de IKAW3 als de 

totaalkaart naar een regelmatig grid met celgrootte van 10x10 m om te zetten (5 maal fijner 

dan de aanbevolen maximale celgrootte in toegepast gebruik; H4; H7). Zo ontstaan twee 

bestanden waarbij voor 4,7 miljoen cel-middens de vergelijking tussen ‘geomorfologie’ (H4.1; 

kolom ‘CodeGeom’ in de basiskaart Landschapsouderdom) en verwachtingen volgens UIKAV 

en IKAW3 konden worden uitgevoerd en voor beide bestanden op identieke wijze 

beschrijvende statistieken konden worden uitgerekend per oppervlak landschapseenheid. Het 

resultaat is weergeven in Tabel 6.4.  

 

Uit Tabel 6.4 blijkt, kort gezegd, dat de archeologische verwachting voor strangen en matig-

hoog opgeslibde delen van de uiterwaardoevers ten opzichte van de IKAW3 nog wat lager 

uitvalt dan de IKAW3 al deed en voor hogere opgeslibde oeverdelen juist hoger. Dit kan 

andermaal worden uitgelegd als en toegeschreven aan de verbeterde ruimtelijke differentiatie 

en het beschouwen van zowel terrestrische als aquatische verwachtingen. De scores voor 

het pre-deltaïsch landschap binnen de uiterwaarden vallen voor alle subcategorieën 

(dagzomend, afgedekt, door het crevassecomplex langs de IJssel overspoeld geraakt) flink 

hoger uit dan IKAW3 (binnen de uiterwaarden) deed. Het laatste is vooral het gevolg van het 

voorheen simpelweg niet beschouwen van de aanwezigheid van zulk ouder landschap 

binnen de uiterwaarden (H2). 
 

In meer algemene zin geldt, dat in de UIKAV gemiddeld meer oppervlak een hoge 

archeologische verwachting heeft dan het geval was op de IKAW3 voor het 

onderzoeksgebied (10% om 2%). In vergelijking met de archeologische verwachting voor 

heel Nederland (Tabel 6.5), blijven de uiterwaarden wel een relatief laag percentage 

oppervlak met een hoge verwachting houden (10% in de uiterwaarden, om 24% over alle 

landschappen van Nederland). Het areaal ‘door mens en water verstoord’ valt hoger uit dan 

in de IKAW3 voor het uiterwaardgebied (32% om 28%) en in de landelijke vergelijking valt het 

ruim vijf keer hoger uit (32% om 6%). Vanzelfsprekend komt juist in de uiterwaarden (de 

strook land van de actieve rivieren) veel water voor en is er relatief veel natte zand- en 

grindwinning. Dit is in het huidige project steeds expliciet als oppervlak meegenomen (H3-

H4), terwijl de IKAW3 ze merendeels niet beschouwde. 
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Tabel 6.4 Overzicht van de geomorfologische eenheden (CodeGeom), aantallen polygonen (N), gemiddelde, 

laagste en hoogste verwachtingsscore (GridCode) voor UIKAV (versie 5 maart 2014) en IKAW3.  
 

Landschapseenheid 
(CodeGeom) 

UIKAV Totaalkaart  
(huidig project) 

IKAW3  

(Deeben et al. 2008) 

N Gem* MIN* MAX* Gem MIN MAX 

Genormaliseerde vaargeul (10100) 1115 8 8 8 2,14 2 4 

Kribvak-zone (10200) 1967 8 8 8 2,13 2 4 

Onnatuurlijk water; incl. wielen (10600) 4258 7,9 2 8 2,1 2 4 
Strangen, restgeulen,  
laagtes in kronkelwaard (10400) 11288 1,6 1 4 2,19 2 4 
Oever-op-Kronkelwaard:  
matig hoog opgeslibd (10500) 12290 1,97 1 4 2,18 2 4 
Oever-op-Kronkelwaard:  
hoog opgeslibd (10600) 2439 2,76 1 4 2,23 2 4 
Crevassecomplex**: 
laagte, crevassegeul (15400) 519 2,7 1 4 2,23 2 4 
Crevassecomplex**: 
matig hoog opgeslibd (15500) 1054 2,6 1 4 2,19 2 4 
Crevassecomplex**: 
hoog opgeslibd (15600) 816 2,97 2 4 2,34 2 4 
Afgedekt  
pre-deltaïsch landschap*** (20500) 2308 3,02 1 4 2,24 2 4 
Dagzomend 
pre-deltaïsch landschap (20600) 673 3,38 3 4 2,56 2 4 

 
* Ter berekening van statistieken voor de UIKAV zijn overheersend op aquatische archeologie 

gebaseerde verwachtingen (GridCode 5,6,7) t.b.v. de vergelijking met de equivalente klasse voor 
terrestrische archeologie (GridCode (1),2, 3, 4) gelijk gesteld.  

**  Hier is alleen crevassecomplex ‘over pre-deltaïsch landschap’ bedoeld (§4.1, §5.1).  

*** Afgedekt pre-deltaïsch landschap: bedoeld is hier buitengedijkt komgebied en ‘oeverwal-op-kom’-gebied 

en ‘crevassecomplex-op-kom’-gebied (zie ook §5.1, Bijlage F).  

 

 

 

 

 

Tabel 6.5 Oppervlak en percentages voor de verschillende archeologische verwachtingsscores (Verwachting) voor 

de cumulatieve archeologische verwachtingskaart (UIKAV RvdR), IKAW3 binnen het onderzoeksgebied (IKAW3 

RvdR) en de IKAW3 over heel Nederland. 
 

Trefkansklasse 

UIKAV RvdR-gebied IKAW3 RvdR-gebied IKAW3 Heel Nederland 

 km
2
 % km

2
 % km

2
 % 

1: Zeer laag 105,69 20 0 0 1562,37 4 

2: Laag 140,19 27 310,03 65 18038,76 41 

3: Middelhoog 59,97 11 24,27 5 10823,21 25 

4: Hoog 51,73 10 8,4 2 10461,39 24 

 Geen 168,76 32 133,47 28 2704,32 6 
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6.3 Vergelijking met gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten 

Op gemeentelijke archeologische beleids- en verwachtingskaarten worden in de regel ook 

uitspraken gedaan voor de uiterwaarden, zeker voor het deel dat landoppervlak is. Tussen 

gemeentes en tussen auteurs (archeologische adviesbureaus, gemeentelijke diensten) 

bestaan soms grote verschillen in methode van opstellen, kaartschaal en cartografische 

beeldtaal. Het is lastig om het kaartbeeld voor de archeologische verwachting van 

verschillende aansluitende gemeentes te integreren. Figuur 6.4 (linker paneel) biedt een 

voorbeeld voor de pilotregio Deventer. Het middenpaneel is een vertaling van de 

gemeentelijke eenheden naar de legenda van UIKAV ‘Totaalkaart’. Deze is ten behoeve van 

de vergelijking als vectorbestand gedigitaliseerd, waardoor per gemeente methodisch 

verschillend opgestelde en afgebeelde kaartbeelden toch integraal op kwantitatieve wijze met 

de UIKAV vergeleken konden worden, conform de aanpak in §6.2. 

 

 
 

Figuur 6.4 Visuele vergelijking van de gemeentelijke verwachtingskaarten voor de gemeenten Deventer (Willemse 

et al. 2013), Voorst (De Roode 2009) en Lochem (Van Heeringen, Klerks & Brugman 2012; links), een 

geüniformeerde samenvatting van de verwachtingen binnen de uiterwaarden (midden) en de cumulatieve 

archeologische verwachtingskaart van het huidige project (rechts). 
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Voor de pilotregio Deventer kunnen de verwachtingskaarten van de gemeenten Deventer 

(Willemse et al. 2013), Voorst (Willemse, De Roode & Smal 2008; De Roode 2009) en 

Lochem (Van Heeringen, Klerks & Brugman 2012) onderling worden vergeleken. Al uit een 

visuele vergelijking (Figuur 6.4, links) blijken enkele belangrijke verschillen. Zo is duidelijk te 

zien dat de methode achter de kaart voor de gemeente Lochem anders was dan die voor 

Voorst en Deventer. Voor Lochem is een strategie gevolgd waarbij de bodemkaart, 

geomorfogenetische kaart en hoogtemodel (AHN) zijn gecombineerd om zones met een 

hoge, middelhoge, lage en ontbrekende verwachting aan te duiden (Van Heeringen, Klerks & 

Brugman 2012, 41-43). Dit heeft geresulteerd in polygoonvormen (met name van middelhoge 

verwachting; Figuur 6.4) die in hun ruimtebeslag slechts ten dele onderliggende 

landschapsgenese en landschapsmorfologische eenheden weerspiegelen. De hoogst 

gewaardeerde zones zijn de randen van de uiterwaarden in pre-deltaïsch landschap. De 

middelhoge delen in de uiterwaarden betreffen relatief hoger gelegen 

kronkelwaardafzettingen, waarvan de vorm in vlak door combinering van de AHN, bodem- en 

geomorfologische kaarten (1:50.000) is vertekend (loc.cit.). 

 

Tussen de gemeenten Voorst en Deventer bestaan – doordat deze door hetzelfde bedrijf zijn 

opgesteld (De Roode 2009; Willemse et al. 2013) – minder sterke verschillen in methodiek en 

cartografie. Zo staan op de verwachtingskaarten voor beide gemeenten niet alleen zones met 

een hoge, middelhoge en lage verwachting geduid, maar maken beide verwachtingskaarten 

gebruik van bufferzones van wisselende grootte om objecten van historische betekenis heen 

(De Roode 2009, 77; Willemse et al. 2013, 121-123). De oudste gebufferde objecten zijn 

middeleeuws, de jongste zijn uit de Tweede Wereldoorlog.  

 

Binnen de gemeente Voorst is bij het opstellen van de verwachting gebruik gemaakt van een 

combinatie van zowel landschappelijke kenmerken (bodem, geomorfologie, waterhuishouding 

en gradiënten) en locatiegegevens van bekende archeologische vindplaatsen (Willemse, De 

Roode & Smal 2008, 5; 61-67). In het noorden van de gemeente Voorst zijn de 

polygoonvormen nog goed te relateren aan de geomorfologische kaart (en in mindere mate 

de bodemkaart), met aanzienlijke verfijning en aanvulling, onder andere gebaseerd op nadere 

interpretatie van AHN beelden. In het zuiden van de gemeente Voorst zijn de polygonen 

relatief onafhankelijk van geomorfologische en bodemkundige basisbestanden (Willemse, De 

Roode & Smal 2008, 61-67). Met name in uiterwaard ‘De Wilpse klei’, heeft het grootste deel 

van de polygonen met een hoge verwachting betrekking op historische (middeleeuws en 

jongere) vondstlocaties die de landschappelijke ontstaanswijze minder sterk weerspiegelen.  

 

In de uiterwaarden van de gemeente Deventer (Willemse et al. 2013, 126-141), is de 

geogenetische benadering van landvormen gevolgd: uitgaande van profieltypen zijn 

archeologische verwachtingsscores toegekend. De meeste landvormen scoren hier laag, 

maar gespaarde restanten pre-deltaïsch landschap, hoger gelegen delen van 

kronkelwaarden en crevassecomplexen krijgen een middelhoge waardering (Willemse et al. 

2013, 138 tabel 29; 140-141: tabel 30-31). Hierbij spreekt uit de vorm van polygonen met een 

middelhoge verwachting dat met name de onderliggende geomorfologische kaart bepalend 

is, maar ook hier weer met aanzienlijke verfijning en aanvulling. De IJsseldal-kartering Zand 

in Banen v.3 is eind 2009 / januari 2010 beschikbaar gekomen (Cohen et al. 2009) en in de 

aanloop naar die publicatie is uitwisseling geweest met de makers van de 

verwachtingskaarten (K.M. Cohen, N. Willemse; pers. com. 2006-2009) en met archeologen 

van de gemeente Deventer (Volleberg & Stouthamer, 2008). Het voortschrijdende inzicht in 

de ontstaanswijze en omwerkingsdiepte die aan de (vroeg) Middeleeuwse IJsselafzettingen 

wordt toegeschreven (Cohen et al. 2009), betekende voor de trefkans op archeologie in de 

relatief lage en brede IJssel-uiterwaarden een relatieve verhoging. Dit komt vooral tot 
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uitdrukking langs de linkeroever van de IJssel, in  vergelijking met het uiterwaardgebied van 

de gemeente Voorst (productie 2007/2008) resp. Deventer (productie 2012/2013). De UIKAV 

‘totaalkaart’ zet nog iets sterker in op gepreserveerd pre-deltaïsch landschap op geringe 

diepte onder het oppervlak van het crevasse-complex langs de IJssel, wat resulteert in 

middelhoge verwachtingen over relatief grote gebieden (Figuur 6.4, rechts), waar die op de 

gemeentelijke kaart van Voorst lager zijn. Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn het UIKAV beeld 

van deze uiterwaarden van meer ‘contrast’ te voorzien, door de verwachtingen voor door het 

crevasse-complex licht omgewerkt ouder landschap bij te stellen (§4.4.2). Of dit wenselijk is, 

zou moeten blijken uit een toetsende studie en valt buiten de scope van het huidige project. 

 

Tenslotte staan op de kaart voor de gemeente Deventer niet alleen de buffers om historische 

objecten weergegeven (supra), maar ook de archeologisch onderzochte terreinen (Figuur 6.4, 

links). De bufferzones op de gemeentelijke kaarten van Voorst en Deventer zijn verwant aan 

de laag met ‘expert-informatie’ van het huidige project (H2; H4). Op de gemeentelijke kaarten, 

hebben de bufferzones wel een signalerende functie, maar hebben ze niet geleid tot het 

opvoeren van polygonen met een aanvullende of aangepaste verwachting (§4.4.4). In de 

UIKAV is dat laatste juist expliciet wel het geval (Figuur 6.4).  

 

Tabel 6.6 vergelijkt de gemeentelijke verwachtingskaarten en de UIKAV voor het pilotgebied 

Deventer, Voorst en Lochem (Figuur 6.4, midden resp. rechts). De tabel stelt vast dat het 

omvangrijke gebied met op de gemeentelijke kaarten lage archeologische verwachting (1864 

ha; 66% van het oppervlak), in het UIKAV kaartbeeld ten dele nog verder naar beneden is 

bijgesteld (7%), maar verder vooral een toename van de verwachtingen toont. Het oppervlak 

met middelhoge verwachtingen is van 13 naar 36% toegenomen. Voor het gebied met de 

hoogste verwachtingen is de toename minder (van 4 naar 10%).  

 

Tabel 6.6 Vergelijking van het huidige product met gemeentelijke verwachtingskaarten voor pilotgebied Deventer, 

Voorst en Lochem (totaal ca. 2838 ha uiterwaard; Willemse, De Roode & Smal 2008; De Roode 2009; Willemse et 

al. 2013; Van Heeringen, Klerks & Brugman 2012).  

 

Trefkansklasse 
(gridcode) 

UIKAV (huidig project) 
Gem. Kaarten (diverse bronnen) 
Deventer + Voorst + Lochem 

Opp. (ha) Opp. (%) N Opp. (ha) Opp. (%) N 

1: zeer laag 194 7 88 
1864 66 62 

2: laag 836 29 340 

3: middelhoog 1029 36 275 362 13 52 

4: hoog 289 10 195 116 4 51 

8: water 490 17 134 490 17 134 

0/99: overig (ongekarteerd) 0,3 0 24 (91) (3) 49 
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Bovenstaande analyse ook uitvoeren voor het pilotgebied Nijmegen (Beuningen, 

Overbetuwe) is lastiger te realiseren. De wijze waarop de beleids- en verwachtingskaarten 

voor de buurgemeenten zijn opgesteld zijn hier zodanig verschillend (Figuur 6.5), dat ze niet 

eenvoudig tot een beeld te integreren zijn, wat wel nodig is voor formele vergelijking met de 

UIKAV producten. Zo heeft de gemeente Nijmegen besloten tot het opstellen van 

beleidskaarten, waarbij het primaat ligt bij het uitvaardigen van specifiek archeologiebeleid 

voor gebieden met een verschillende kans op het aantreffen van archeologische resten. De 

polygonen op deze kaarten zijn echter in hoofdzaak gebaseerd op verzamelde bekende en al 

vastgestelde archeologische waarden. In die zin is het slechts in zeer beperkte mate een 

indicatieve kaart (gezien het deels ex post factum karakter) en zijn de polygonen begrijpelijk 

van grote omvang (Bureau Archeologie en Monumenten, gemeente Nijmegen 2008, 17-18; 

idem, 2012). 

 

Ook gemeente Beuningen beschikte over een beleidsadvieskaart met een indeling in 

beleidsstrategieën (Goossens 2010, 10-12), maar deze is wel gebaseerd op een kartering op 

geogenetische grondslag (Heunks & Van Hemmen 2007, 53-51, kaartbijlage 1). Deze 

uiterwaarden langs de Waal tonen een hoofdzakelijk hoge verwachting voor de periode Late 

Middeleeuwen en Nieuwe Tijd en een hoge verwachting voor watergerelateerde 

archeologische objecten in restgeulen. Net als de ‘Ruimte voor Rijntakken’ kaart (§6.1; 

Heunks & Odé, 1998) is ook deze archeologische verwachtingskaart wel tijdssensitief, maar 

niet tijdsspecifiek. Alleen voor de legendaeenheden ‘strang’ en ‘restgeul’ maakt de kaart 

gewag van aquatische verwachtingen (Heunks & Van Hemmen 2007, kaartbijlage 1). Omdat 

de Waaluiterwaarden over een groot oppervlak tot na de Middeleeuwen nog actief 

meandergebied waren, zijn hieraan overwegend lage verwachtingen toegekend en valt de 

landschappelijke fijnmazigheid in het beperkt aantal klassen van de UIKAV totaalkaart weg. 

In de tijdserie volledige verwachtingskaarten is dit wel te constateren en is de UIKAV even 

gedetailleerd als de daaraan ten grondslag liggende kartering (Heunks & Van Hemmen 

2007). 

 

De verwachtingskaart van de gemeente Overbetuwe (Heunks 2004, kaartbijlage 2) is 

eveneens een combinatie van een landschappelijke kartering (Heunks 2004, kaartbijlage 1) 

en modelvorming ten aanzien van de verspreiding van de archeologische resten (Heunks 

2004; 72-79) en ook hier is uitsluitend aan restgeulen een aquatische verwachting toegekend. 

In het uiterwaardgebied wordt de beddinggordel van de Waal aangeduid als ‘actieve 

meandergordel’, waarvoor integraal een lage verwachting geldt. In de uiterwaarden van de 

gemeente Overbetuwe toont echter ook de cumulatieve archeologische verwachtingskaart al 

meer differentiatie dan de gemeentelijke verwachtingskaart.  

 

Al met al biedt de huidige kaart ook voor dit pilotgebied (gemeenten Nijmegen, Overbetuwe 

en Beuningen) een representatief aaneengesloten totaalbeeld. Daarin zijn nu dus ook de 

uiterwaarden in de gemeente Nijmegen op geogenetische grondslag van verwachtingsscores 

voorzien, wat in het gemeentelijke product niet het geval was. De aanpak heeft de beelden uit 

de gemeentelijke verwachtingskaart daarmee geüniformeerd en de gewenste meerwaarde 

gerealiseerd zoals voorzien in H1 en H2. 
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Figuur 6.5 Visuele vergelijking van de gemeentelijke verwachtingskaarten voor de gemeenten Nijmegen (Bureau 

Archeologie en Monumenten, gemeente Nijmegen 2008; 2012), Overbetuwe (Willemse 2009) en Beuningen 

(Goossens 2010; boven) en de huidige archeologische verwachtingskaart (dit project; onder; Bijlagen J tot L). 
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6.4 Validatie 

Zoals hierboven al eerder gesteld, zijn gegeven de beperkte omvang van de dataset aan 

archeologische vondsten, statistisch optimale zuivere vormen van validatie van 

archeologische verwachtingskaarten voor uiterwaarden niet goed mogelijk. Dit zit hem niet 

alleen in uitgangspunten, onzekerheden en resoluties van de geproduceerde kaartbeelden, 

maar ook ontbreekt de statistisch noodzakelijke grip op de representativiteit van de wel 

aangetroffen archeologische resten in relatie tot (nog) niet aangetroffen resten (H2; Verhagen 

et al. 2008, 29-31; 2009, 22; 2010).  

 

Dit maakt dat alleen grove benaderingen van de validiteit overblijven. Er is bijvoorbeeld wel 

vast te stellen in welke mate UIKAV (of voorgangers) voorspellend werken ten aanzien van 

de binnen dit project opgeschoonde en aangevulde archeologische datasets. Worden er 

bijvoorbeeld meer archeologische vindplaatsen aangetroffen in gebieden met een 

middelhoge tot hoge verwachting; hetgeen op basis van de gehanteerde culturele 

gebruiksmodellen wordt verondersteld (H2)? 

 

Tabel 6.7 reikt hiertoe gegevens over de verdeling van de archeologische vindplaatsen 

volgens de daarvan aangelegde dataset(zie H3, §4.2) per trefkansklasse aan. De 

archeologische puntinformatie is met name geschikt om de inhoud van de UIKAV 

verwachtingenkaart te toetsen door middel van kruisvalidatie. In een vergelijkende toetsing 

met de IKAW3 is het ook nuttig de als polygonen (AMK terreinen, expert-aanpassingen 

polygonen) gepresenteerde archeologische locaties in de kruisvalidatie mee te nemen. Bij de 

toetsing van het UIKAV kaartbeeld zou dat niet zuiver zijn, omdat die polygooninformatie al in 

de verwachtingskaarten was meegenomen (§4.4.1) en in een kruisvalidatie tot onrealistisch 

positieve uitkomsten zouden leiden.  

 

De kruisvalidatie van de archeologische polygonen met het IKAW3 toont indirect of het 

meenemen daarvan een zinvolle toevoeging was. Van de 134 polygonen uit de archeologie 

polygonenlaag, liggen er 75 (56%; Tabel 6.7) in gebieden met een lage verwachtingsscore en 

18% in gebieden waar geen trefkans voor werd uitgesproken (water en stedelijk gebied in 

IKAW3). Voor deze 74 % van de archeologie polygonen, is er met de UIKAV dus 

onderbouwde opwaardering van gebieden die in de IKAW3 als ‘lage trefkans’ waren 

gekarteerd. De polygonen uit de expert-aanpassingen laag tonen een soortgelijk beeld. Ook 

de cultuurhistorische deelgegevens getuigen hiervan. Van de cultuurhistorische polygonen 

ligt 90% (van de cultuurhistorische puntobjecten 59%) in de IKAW3 gebieden met een lage 

trefkans. Opvallender is wellicht dat nog eens 22% (57 locaties), zijn gelegen in de IKAW3 

niet op trefkans beschouwde gebieden. Hier speelt mee dat veel cultuurhistorische objecten 

in de uiterwaarden net op de rand van water en land zijn gelegen en dat bij vergridding naar 

50x50m cellen de klasse ‘water’ is toegewezen. De meerwaarde van het integreren van 

bekende archeologische terreinen, cultuurhistorische elementen en het integreren van een 

laag met ‘expert knowledge’ in het opstellen archeologische verwachtingskaarten spreekt dus 

desondanks sterk uit Tabel 6.7. 

 

De effectiviteit van de huidige cumulatieve archeologische verwachtingskaart laat zich 

benaderen door het opstellen van een representatiefactor. De factor drukt uit in welke mate er 

meer vindplaatsen zijn aangetroffen, dan op basis van evenredige verdeling over het 

oppervlak had mogen worden verwacht (cf. Deeben et al. 2002; 12-15, 47ff). Ze wordt 

bepaald met als indexgetal de ratio van het totaal aantal archeologische puntlocaties (het 

aantal unieke puntlocaties; dus geaggregeerd op cat.nr en sub-cat.nr) in de huidige 

archeologie punten database (1573 records; van 1498 unieke locaties) en het oppervlak 

zoals beschreven door de huidige cumulatieve archeologische verwachtingskaart (48095 
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hectare). Voor het projectgebied is dat indexgetal 0,0311 point/ha. De representatiefactor per 

trefkans klasse volgt uit het aantal daadwerkelijke aangetroffen vondsten in het gebied van de 

betreffende verwachting, gedeeld door het gebiedsoppervlak en dit weer gedeeld door het 

indexgetal. Is de representatiefactor “1”, dan zijn er precies zo veel vindplaatsen aangetroffen 

als op basis van het oppervlak en uniforme verdeling in een willekeurig gebied verwacht had 

mogen worden (Figuur 6.6). Is de waarde hoger dan 1, dan zijn er naar rato meer 

vindplaatsen aangetroffen. Is de waarde lager dan 1, dan is er onder-representatie van 

vindplaatsen in relatie tot oppervlak. De hypothese is dat in gebieden met een hoge 

verwachtingen meer en in gebieden met een lage verwachting juist minder vindplaatsen 

voorkomen dan bij willekeurige verdeling. 

 

Tabel 6.7 en Figuur 6.6 tonen het bij een functionerende verwachtingskaart te bereiken 

duidelijk oplopende patroon van lage naar hoge klassen van trefkans.. In gebieden van zeer 

lage tot lage verwachting in de UIKAV, zijn daadwerkelijk minder vindplaatsen aangetroffen 

dan bij statistische willekeur verwacht zou zijn (Rep.Fac. 0,54 en 0, 53 respectievelijk). 

Hogere scores voor de gebieden met middelhoge verwachtingen (representatiescore 0,93) en 

hoge verwachtingen (representatiescore 2,2) ondersteunen de opvatting dat de gehanteerde 

methodiek (specifiek, de geïmplementeerde verwachtingslandschappen; §4.4.2; H5) in 

algemene zin valide is en dat aan ervan afgeleide verwachtingskaartbeelden 

voorspellingskracht mag worden toegedicht. De verwachtingskaart levert daarmee een goed 

onderbouwde archeologische verwachting voor de buitendijkse gebieden.  

 

 

  

Trefkansklasse 

(GridCode) 

IKAW3 in onderzoeksgebied  UIKAV kartering 

N 

archeo 

punten 

N 

archeo 

polyg. 

N  

cult.h. 

punten 

N 

cult.h. 

polyg. 

N 

expert 

polyg. 

Opp. 

(ha) 

Rep. 

Fac.  

N 

archeo 

punten 

Rep.

Fac. 

Opp. 

(ha) 

1: zeer laag 
793 75 154 94 130 30893 0,82   

146 0,54  8636 

2, 5: laag 218 0,53  13191 

3, 6: middelhoog 66 16 32 5 10 2412 0,87   169 0,93  5825 

4, 7: hoog 168 19 17 2 14 828 6,45   288 2,22  4168 

8: water 374 4 39 2 15 12452 0,95  672 1,34  16063 

ongekarteerd 92 20 18 1 17 851    5 0,76  212 

 

Tabel 6.7 Basisgegevens voor grove kruisvalidatie van archeologische verwachtingskaarten (UIKAV en 

voorgangerproduct IKAW3) met de UIKAV dataset aan locaties van archeologische vondsten en cultuurhistorische 

objecten (punten en polygonen, §4.2). Voor de UIKAV is alleen validatie ten opzichte van de archeologische punten 

dataset een onafhankelijke test (Rep. Fac. = Representatiefactor, berekend ten opzichte van 0,0311 punten/ha voor 

het hele projectgebied (cf. Deeben et al. 2002, 12-15, 47ff). 
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Figuur 6.6 Bij homogeen regelmatige verdeling van archeologische vondstlocaties te verwachten aantallen 

(expected) versus daadwerkelijk in gebied van aangegeven trefkans aangetroffen aantallen (observed), berekend 

over de cumulatieve archeologische verwachtingskaart (UIKAV totaalkaart). 

 

Worden de representatiescores van de UIKAV met die van IKAW3 vergeleken (Tabel 6.7), 

dan valt op dat IKAW3 gebied met lage verwachting een hogere representatiescore (0,81) 

kent dan equivalente klassen in de UIKAV. Dit is een direct gevolg van de veel grotere 

omvang van het gebied in de IKAW3 (30893 ha) dan in de UIKAV (21827 ha; Tabel 6.5). 

Binnen de hoogste verwachtingsklasse speelt precies het omgekeerde. De zeer hoge 

representatiescore (6,45) voor de archeologie punten op de IKAW3, is het directe gevolg van 

het zeer beperkte oppervlak (828 ha) en relatief grote aantal punten (168) met deze 

verwachtingsscore. Hoewel ook het aantal punten binnen gebieden met de hoogste 

verwachting in de huidige cumulatieve archeologische verwachtingskaart in absolute zin is 

toegenomen (288 in plaats van 168; een factor 1,7), is het oppervlak met de hoogste score 

veel sterker toegenomen van 828 naar 4168 (factor 5,0).  

 

De relatief hogere representatiescore (1,34) voor het oppervlak aan water/verstoord zijn 

enerzijds een gevolg van de gekozen methodiek en procesgang wat betreft de opvatting van 

verstoringsdiepte en begin-ouderdom van de actieve vaargeul (GeomCode: 10100; §4.1, 

§4.2) en anderzijds het gevolg van het opnemen van veel vondsten uit zand en grindgaten. 

Met gebruik van verfijndere verstoringenkaarten kunnen de representatiescores van de 

huidige verwachtingskaart nog verbeterd worden. Vertekening voor de eenheid ‘vaargeul’ 

beïnvloedt de validiteit van de verwachtingen voor andere eenheden niet. 
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7 Gebruiksaanwijzing 

De ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’ omvat naast dit rapport 

een groot aantal digitale kaartproducten: eindproducten en uitgangsbestanden. Deze zijn 

raadpleegbaar via respectievelijk Bijlagen J, K en L (Digitale Bijlage 40_Eindproducten) en 

via Bijlagen G, H en I (Digitale Bijlagen 10_Basiskaarten_Landschap en 

20_Basiskaarten_Archeologie). De eindproducten zijn ontsloten via het RCE webportaal 

www.archeologieinnederland.nl. De eindproducten, uitgangsbestanden en de 

berekingsmethodiek zijn ter download gedeponeerd bij DANS (Data Archiving and Networked 

Services) als dataset https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727. 

Het product kent een breed toepassingsdomein met eindgebruikers uit meerdere werkvelden. 

Die eindgebruikers hebben veelal verschillende redenen waarom ze kaarten en rapport 

raadplegen. De kaarten zullen een steeds wisselende rol hebben. Wat een kaartproduct voor 

eindgebruik is in het ene werkveld, zal voor het andere werkveld slechts ingangsproduct of 

samenvatting zijn. Dit geldt zowel voor gebruikers binnen RWS (projectleider vs. risico-

manager), binnen RCE (kennismakelaar vs. beleidsmaker), als in de bredere archeologische 

en fysisch geografische werkvelden. In dit hoofdstuk wordt het gebruik van de set 

kaartproducten binnen de archeologische risicobeheersing op de schaal van riviertakken 

(§7.1), binnen op monumentenzorg gerichte toepassingen op gemeentelijke schaal (§7.2), en 

binnen wetenschappelijk onderzoek (§7.3) van aanwijzingen voorzien. Paragraaf 7.4 geeft 

informatie over de kaartschaal en nauwkeurigheid.  

De UIKAV verwachtingskaarten zijn een nieuw product voor het uiterwaardengebied in 

aanvulling op de landelijke IKAW3 (Hoofdstuk 6; Bijlage K) en een product dat parallel aan 

gemeentelijke archeologische verwachtingskaarten gebruikt zal worden. De productie van de 

UIKAV kaarten heeft afstemming van de archeologische verwachtingen voor aangrenzende 

uiterwaarden binnen aanliggende gemeenten gebieden nagestreeft (Hoofdstuk 2). De 

mogelijkheden nu van de UIKAV kaarten in projecten in uiterwaarden gebruik te gaan maken, 

laten onverlet dat ook rekening gehouden moet worden met de eisen die de betreffende 

bevoegde gezagen aan archeologisch onderzoek stellen, waarin niet de landelijke, 

indicatieve UIKAV-kaarten maar de verwachtingskaarten van die bevoegde gezagen het 

uitgangspunt zullen zijn. 

 

7.1 Archeologische risico-inventarisatie, gebruik naas de IKAW3 en gemeentelijke kaarten 

De nu geleverde producten kunnen voorafgaand aan grootschalige ingrepen in de 

uiterwaardzone (bijvoorbeeld aanleg nevengeulen, kribverlegging, dijk verplaatsingen, grind- 

of zandextractie), gebruikt worden om het risico op het aantreffen van archeologische resten 

in de droge bovengrond, maar ook in de bovenste meters onder (grond)water in te schatten. 

Voor een dergelijke inschatting wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de ‘totaalkaart’ met 

een trefkans die over alle perioden geaggregeerd is.  

 

De ‘totaalkaart’ laat in een enkele oogopslag zien: 

 Waar er lokaal sprake is van lager of hoger archeologische risico 

 Of dit gebaseerd is op (ook) een hoge aquatische / maritieme verwachting 
 
  

http://www.archeologieinnederland.nl/
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727
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De totaalkaart is ontwikkeld voor gebruik in planhaalbaarheid- en planeffectstudies op de 

schaal van complete riviertakken, specifiek voor Rijkswaterstaat. Er is van de ‘Totaalkaart’ 

zowel een vector- (met bedoeld gebruik op schaal 1:25.000 tot 1:10.000) als een grid-versie 

in GIS beschikbaar (cellen van 50x50 meter, zoals ook de IKAW3, voor landelijk gebruik). 

Een platte digitale atlas in PDF formaat is ook beschikbaar (Bijlage L). De kaart is ook in 

interne kaartportalen op het RWS intranet ontsloten. Bij raadpleging van deze kaart wordt 

doorverwezen naar het volledige product zoals dat ontsloten wordt door RCE en DANS (zie 

boven). 

 

De legenda van de ‘Totaalkaart’ is dezelfde als die van de IKAW3 (Deeben et al. 2008). De 

‘Totaalkaart’ is een geaggregeerd kaartbeeld (§5.4). Het echte eindproduct ‘Archeologische 

verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’ (UIKAV) is de serie van 9 kaarten met 

verwachtingsbeelden voor opeenvolgende archeologische tijdsperioden in de uitgebreide 

legenda (Bijlage J).  

 

Het aggregeren van de volledige serie verwachtingskaarten tot één totaalbeeld is niet zozeer 

een optelling geweest, maar een weging van de verwachtingen per tijdsperiode. In de 

totaalkaart is steeds ‘de hoogste verwachting’ uit de serie verwachtingskaarten per tijdsnede 

overgenomen. Bij het leggen van de grens tussen wat ‘middellaag’ (geel) en wat ‘middelhoog’ 

(oranje) is ervoor gekozen het kaartbeeld ‘in grote lijnen’ te laten aansluiten op dat van de 

IKAW3-beeld (Bijlage L). De set PDF atlassen in Bijlage L maakt het mogelijk UIKAV en 

IKAW3 snel te vergelijken. 

 

Bij beschouwing van het UIKAV kaartbeeld naast en over het IKAW3 kaartbeeld (Bijlage L-3) 

zal blijken dat: 

 Voor de in de middeleeuwen afgedekte oudere landschappen zoals die met name in de 

uiterwaarden van het IJsseldal voorkomen (Figuur 5.4), het verwachtingsbeeld van het 

‘pleistocene’ landschap aansluit tussen UIKAV en IKAW3, waarbij beide aan relatieve 

hoogteligging gekoppeld zijn (§5.3). 

 Voor de oudere delen van stroomruggen waar deze binnen de uiterwaarden voorkomen 

(delen van zandbanen en oeverwallen van voormalige rivierlopen van voor de bedijking, 

bijvoorbeeld uit de Romeinse tijd of vroege middeleeuwen), de relatief hoge verwachtingen 

aansluiten bij de relatief hoge verwachtingen voor diezelfde stroomgordels in de aanliggende 

polders aan de andere zijde van de dijk die de IKAW3 toekende. 

 Aan de huidige vaargeul van de Waal-Merwede een middellage, en aan die van Nederrijn-

Lek, Gelderse IJssel en Maas middels een overlay een ‘middellage tot middelhoge’ 

verwachting is toegekend, waar in de IKAW3 de rivieren simpelweg als ‘water’ werden 

aangeduid en alleen aan grotere wateren zoals het IJsselmeer en de estuaria van de 

zuidwestelijke delta een verwachting voor ‘archeologie onder water’ uitgesproken. 

 De UIKAV ‘Totaalkaart’ over grote oppervlakken van het jonge rivierenlandschap in de 

uiterwaarden, aangeeft dat de verwachting zowel terrestrische (landgebonden) als 

aquatische (water- en waterkantgebonden) archeologie heeft betrokken. Dit is in afwijking 

van de benadering in de IKAW3 waar de trefkansen op land overwegend op terrestrische 

archeologie betrekking hebben (H1, H2, H6). 

Uit de manier waarop het landschap in de uiterwaarden gevormd is (afwisselingen van 

zijdelingse verplaatsing van riviergeulen en natuurlijk bocht afsnijdingen, tot aan de 

normalisatie vanaf 1850), en de manieren waarop archeologische resten in zulke 

landschappen accumuleren en bewaard blijven (Figuur 4.2), volgt dat pal naast elkaar 

gelegen gebieden in de ‘Totaalkaart’ beiden een hoge archeologische verwachting kunnen 

hebben, maar voor zeer verschillende tijdsperioden.  
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Uiteraard zijn er beperkingen aan het gebruik van de ‘Totaalkaart’. Deze totaalkaart is 

expliciet niet het beste instrument om de verspreiding, ouderdom, diepteligging of typering 

van archeologische resten binnen de uiterwaarden te duiden. Uit de serie eindproducten van 

het UIKAV project kunnen daarvoor beter de tijdserie verwachtingskaarten bekeken worden 

(Bijlage J; de RCE web-portaal versie).  

 

Het kan voorkomen dat er verschil bestaat tussen de archeologische verwachting van een 

bepaald deel van de uiterwaarden tussen de ’Totaalkaart’ en Gemeentelijke 

verwachtingskaarten. In de totstandkoming van de verwachtingskaart van de uiterwaarden 

(dd. 2013 ) is het doel geweest in ieder geval alle daadwerkelijk bekende archeologische 

waarden van de gemeentelijke kaarten in de landelijke kartering over te nemen. Waar 

archeologische verwachtingen indirect uit landschapspositie zijn afgeleid, kunnen 

discrepanties verwacht worden, doordat de twee kaarten verschillen in de waarderende 

systematiek kennen. Het zal bij detailbeschouwing en het onderzoeken van discrepanties 

nuttiger zijn de tijdserie verwachtingskaarten (Bijlage J) met gemeentelijke 

verwachtingskaarten te vergelijken (zie ook de aanbevelingen onder §8.2.3). 

 

De legenda van de ‘Totaalkaart’ sluit in haar ontwerp aan op dat de IKAW3 (zie boven), maar 

in de verwachtingsbeelden zijn er de nodige verschillen. De verwachtingskaarten van de 

UIKAV zijn dan ook bedoeld als verbetering en opvolger van de IKAW3. In de aanleiding en 

doelstelling van het project zat het willen repareren van onvolkomenheden in de voor 

uiterwaarden uitgesproken verwachtingsbeelden dan ook nadrukkelijk besloten (H1).  

 

Het IKAW3 kaartbeeld was in het IJsseldal ten noorden van Zutphen vooral op de 

bodemkaart (1:50,000) gebaseerd. Langs de Nederrijn, Maas, Lek en Merwede zijn slechts er 

slechts enkele uiterwaarden (Nederhemert, Heusden, Hedelse waard, Kruiswaard, Echtelse 

waarden, Hienssche waarden, Millingerwaard, De Bijland, Koekoeksche waarden, 

Eendrachtspolder, Tull en ’t Waal, Blauwkamersche buitenwaarden, Arnhem stadweide, 

Tichelbeekse waard, Sindersche klei) waar differentiatie in archeologische verwachting is 

aangegeven binnen de uiterwaardzone op de IKAW3.  

 

In potentiële conflictsituaties met gemeentelijke verwachtingskaarten is het meest prudente 

scenario om het kaartbeeld te gebruiken met de hoogste verwachting. Allereest moet 

opgemerkt moet worden dat het kunnen opleveren van een kaartbeeld voor gehele 

riviertakken vraagt om een extrapolatie en generalisatie van paleolandschappelijke en 

archeologische gegevens, en dat dit een ander proces is dan het maken van kaarten op 

gemeentelijke schaal met veel gedetailleerde gegevens uit een beperkt gebied. In overleg 

met de betreffende gemeentelijke archeoloog kunnen discrepanties nader onderzocht 

worden. Ook kan er, vooral bij ruimtelijke ingrepen met een kleiner ruimtebeslag, door 

kritische analyse van het kaartbeeld (m.b.v. dit toelichtende rapport en de beschrijvende 

catalogus per uiterwaarddeel) en de onderliggende brongegevens (met behulp van de 

Digitale Bijlagen) gekeken worden of er in werkelijkheid clusters met een geringere 

verwachting schuilgaan binnen vlakken met een hogere verwachting op de huidige kaarten.  

 

De producten van de UIKAV bieden steeds een uitgangsbasis om landschap en archeologie 

van uiterwaarden te beschouwen en daarmee een startpunt voor risico-inventarisatie, dat in 

verdere fasen van projectplanning en uitvoeringsrisicobeheersing, met verdere inbreng van 

lokale specialisten en bevoegd gezag gecombineerd moet worden. Zie ook paragraaf 7.4 

inzake kaartschaal en nauwkeurigheid. 
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7.2 Monumentenzorg op gemeentelijke schaal 

De producten van de ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’ kunnen 

op twee niveaus een rol spelen binnen de archeologische monumentenzorg op gemeentelijke 

schaal. Ten eerste kunnen de kaartbeelden van basiskaarten en archeologische 

verwachtingskaarten als instrument gebruikt worden om – bij planologische ingrepen binnen 

de uiterwaardgordel – de verdeling en relatieve verschillen in zowel aquatische als 

terrestrische archeologische verwachting te tonen.  

 

Een bijkomend voordeel is dat door de gekozen opzet, waarbij riviertakken als geheel van 

een archeologische verwachting zijn voorzien, er geen grenseffecten (zoals ontbrekende 

data, verschillen in verwachting) optreden langs gemeentegrenzen. De kaartserie 

verwachtingen per tijdsperiode (Bijlagen J en K), maar ook de ‘Totaalkaart’ (Bijlage L), 

kunnen zo gebruikt worden om in een vroeg stadium (van bestemmingsplannen, van Milieu 

Effect Rapportages) zones met hogere en lagere verwachting aan archeologische resten aan 

te wijzen, zodat behoud ervan in situ door planaanpassing vaker gerealiseerd kan worden. Zo 

kunnen bijvoorbeeld in Programma’s van Eisen (PvE’s) voorgestelde onderzoekstechnieken 

en onderzoeksintensiteiten gerelateerd worden aan de verwachtingen. 

 

Een tweede toepassingsdomein ontstaat door de onderhavige producten een rol te laten 

spelen bij het (opstellen of aanpassen van het) gemeentelijke archeologiebeleid. Gemeenten 

dienen hun eigen visie en wensen via het gemeentelijke archeologiebeleid te realiseren. De 

geboden opsplitsing in kaartbeelden per tijdsnede (en de methodisch ingebouwde 

functionaliteit waarmee het in principe mogelijk is voor iedere willekeurige periode 

kaartbeelden te vervaardigen), biedt de mogelijkheid periode waar een gemeente 

archeologisch extra aandacht aan wil schenken, meer naar de voorgrond van het 

archeologiebeleid te brengen.  

 

Een gemeente met weinig resten uit de Vroege Middeleeuwen, zou bijvoorbeeld het 

ontbreken ervan tegen het licht kunnen houden door de voor bewoning geschikte 

landschappen op een kaart van de Vroege Middeleeuwen extra aandacht te geven binnen 

hun archeologiebeleid. Archeologische bedrijven betrokken bij veldwerk in de uiterwaarden 

kunnen door de gemeente op het bestaan van de UIKAV kaarten worden gewezen, zodat 

deze passende expliciete verwachtingen opnemen in PvE en/of PvA, en daarin eveneens de 

aanbevolen methoden en technieken voor veldwerk (op land, pal langs waterkanten, of in 

waterbodems) kunnen opnemen. 

 

Ook op het niveau van de gemeentelijke archeologische monumentenzorg kunnen conflicten 

bestaan tussen de archeologische verwachtingen zoals gegeven in de UIKAV producten en 

de IKAW3 (zie §7.1 hierboven) en gemeentelijke verwachtingskaarten. Ook hier lijkt het 

belangrijk om de archeologische verwachting niet te onderschatten en om bij conflicten de 

kaartlaag met de hoogste verwachting te hanteren. Waar een gemeentelijke 

verwachtingskaart, in het deel dat de uiterwaarden bestrijkt, gebaseerd is op fysisch-

geografische detailkarteringen, onderbouwd is met dateringen en verbeeld is in afgeleide 

profieltypenkaarten, kunnen ze een resolutie bieden die hoger ligt dan het onderhavige 

product. Indien beschikbaar, wordt het gebruik van zulke meer gedetailleerde (gemeentelijke) 

verwachtingkaarten aanbevolen.  

 

De UIKAV kaarten zijn op gemeentelijk niveau van aanvullend en afstemmend nut door hun 

tijdspecifieke karakter en gemeentegrens-overschrijdende schaal. Daarnaast is de methodiek 

van de  UIKAV bedoeld om nieuw karteringsdetail op gemeentelijke schaal door middel van 

updates en verbeteringsslagen ook in het landsdekkende beeld op te kunnen nemen. De 
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methodiek van productie van de UIKAV is er op gericht de kaarten onderhoudbaar te laten 

zijn, en daarmee afstembaar op de gemeentelijke kaarten (ook omwille van procedurele 

aspecten betreffende ‘bevoegd gezag’). Zie ook paragraaf 7.4 inzake kaartschaal en 

nauwkeurigheid. 

7.3 Wetenschappelijk onderzoek 

De producten van de ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’ kunnen 

op twee manieren een innovatieve rol spelen binnen archeologisch en fysisch-geografisch 

wetenschappelijk onderzoek. In de eerste plaats weerspiegelen de verwachtingskaarten uit 

het project een overheersend landschapgebaseerde aanpak bij het opstellen van 

archeologische verwachtingen. Deze kunnen binnen methodisch onderzoek naar de 

effectiviteit van strikt inductieve, deels-inductieve en strikt deductieve verwachtingskaarten 

worden betrokken (zie ook H2 en Tabel 2.1).  

 

Dankzij het primair deductieve karakter van de aanpak van het maken verwachtingskaarten in 

het UIKAV project, kunnen deze zij gebruikt worden om de in de kaartproductie gebruikte 

verwachtingsmodellen te toetsen, versus de daadwerkelijke verspreiding aan archeologie in 

lokale en regionale studies (zie §6.4 voor een eerste aanzet). Ook kan de doorwerking van 

het idee van verschillende deductieve benaderingen per prehistorische periode, met de 

UIKAV kaartproducten aan observaties getoetst worden, en onderling vergeleken worden. 

Daarmee kan verder worden gebouwd aan een nieuwe generatie tijdspecifieke 

verwachtingskaarten, ook voor andere diachrone landschappen dan de uiterwaarden. 

 

In de tweede plaats kunnen de basiskaarten en tussenproducten een belangrijke rol spelen 

bij het opzetten en uitvoeren van vraag-gestuurd archeologisch onderzoek. Door het 

tijdspecifieke en aanpasbare karakter van de methodiek, is het voor een onderzoekende 

gebruiker mogelijk voor ieder gekozen moment of tijdsnede (binnen het Holoceen) een 

paleogeografisch kaartbeeld te modeleren. Dit is nuttig bruikbare informatie, zowel binnen 

fysisch-geografisch onderzoek (met onderzoeksvragen zoals: “met welke snelheid en schaal 

verplaatsten rivierbochten en veranderde het landschap?”) als in archeologisch onderzoek 

(met onderzoeksvragen zoals: “waar in het landschap zat de mens?”). Met de nodige 

inspanning, kunnen de basiskaarten ook uitgebreid worden tot andere landschappen dan dat 

van het uiterwaardgebied. Hierdoor kunnen niet alleen betere duidingen worden gegeven aan 

het onevenwichtig voorkomen van archeologische gegevens voor verschillende tijdvakken 

(“waarom zit er in dit gebied nauwelijks …?”), maar worden er bovenal concrete handvatten 

geboden om zulke lacunes te vullen. 

  

Vragen als “Wat is de beste locatie om op zoek te gaan naar een kogge?”, “Waar is 

potentieel een bronstijd visweer aan te treffen?” of “Waar kan ik een vindplaats uit de midden-

ijzertijd opgraven?” krijgen door het opstellen van paleogeografische verwachtingsbeelden 

direct meer richting. Ook laten eerder aangetroffen aquatische of terrestrische resten zich 

beter in hun landschappelijke en contextuele samenhang begrijpen, wanner informatie over 

en landschap, en archeologie, en verstoringen tijdspecifiek zijn samengebracht en gefilterd – 

zoals het UIKAV project doet.\ 

  

Uiteraard blijft het binnen wetenschappelijk onderzoek altijd nodig bewust te blijven van zowel 

mogelijkheden als beperkingen van gehanteerd bronnenmateriaal. Voor de bovengenoemde 

scenario’s is het met name van belang te realiseren dat binnen het huidige onderzoeksgebied 

(tussen de bandijken en recente dijkverleggingen) veel relatief jonge afzettingen voorkomen. 

Waar aspecten van de UIKAV methode gedacht worden algemeen geschikt te zijn voor 

paleo-geomorfogenetische reconstructies van prehistorische en historische tijdvakken, is in 
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de uitwerking door de keuze van het studiegebied en de overwegend jonge rivierafzettingen 

in de uiterwaarden (Figuur 5.4), in het UIKAV project sterker uitgewerkt voor de jongere 

(proto-)historische tijdvakken (T5-T9) dan voor de prehistorische (T1-T4). Gebiedskeuze en 

de jong-geologische ouderdom van het merendeel van het UIKAV gekarteerde oppervlak 

hebben dus hun weerslag op de bruikbaarheid van de huidige dataset voor periode-specifiek 

archeologisch onderzoek op prehistorische en historische tijdvakken (cf. Figuur 2.7). 

  

Voor de prehistorische perioden (T1-T4), kan uit de UIKAV kaartbeelden geen reële 

afspiegeling van bewonings- en gebruiksintensiteit van het rivierengebied in ruimere zin 

worden gehaald. Voor de (proto)historische perioden tot aan 1600 n. Chr. (T5-T7) moet 

verder benadrukt worden dat de nauwkeurigheid van aan landschapselementen toegekende 

ouderdommen voor deze perioden minder is dan voor de jongste eeuwen (T8-T9; door 

historisch kaartmateriaal gedekt). Het verschil in nauwkeurigheid van ouderdomstoekenning 

kan door het inzetten van bijvoorbeeld 
14

C datering en datering op basis van archeologische 

vondsten lokaal wel overbrugd worden, maar in regionaal landschaps-archeologisch 

onderzoeks-toepassingen zal er altijd rekening gehouden moeten worden met optredende 

dateringsonzekerheid. Methodes om dergelijke ouderdomsonzekerheid in paleogeografische 

kaartbeelden uit te kunnen drukken – om besef hierover te vergroten, maar ook om dit mee te 

kunnen nemen in analyses – bestaan nog niet, maar zouden uitgaande van de UIKAV 

producten wel ontwikkeld kunnen worden. 

7.4 Schaal en nauwkeurigheid 

Voor alle kaartproducten geldt een aanbevolen gebruiksschaal op 1:25.000 (zie ook de 

bijsluiter bij de PDF-Atlassen). De grenzen op de kaarten zijn veelal overgenomen van 

karteringen op basis van het AHN1 en grondboringen, en in het veld en bij de kaartproductie 

is dan schaal 1:10.000 gebruikt. De UIKAV kaarten hadden als doel de IKAW3 kaart aan te 

vullen. In de grid-versies is in beide producten dan ook dezelfde celgrootte van 50x50 meter 

gehanteerd.  

 

Het is zondermeer mogelijk de UIKAV ook op schaal 1:10.000 nuttig te gebruiken, maar er 

moet dan wel gewaakt worden de ruimtelijke nauwkeurigheid van de grenzen in het 

kaartbeeld niet te overschatten. Waar het reliëf sterk verstoord is en verbreiding van 

eenheden hoofdzakelijk op boringen berust, is de nauwkeurigheid van grenzen 100 a 150 

meter. Waar het natuurlijk reliëf bewaard gebleven is, is de nauwkeurigheid van grenzen vaak 

beter dan 50 meter. Het is aan te raden bij verder inzoomen dan 1:25.000, de AHN 

hoogtebeelden of reliëf-schaduwering met het kaartbeeld te confronteren. Het gaat dan om 

gebruik op lokale schaal. 

 

Het exact begrenzen van gradueel in elkaar overgaande landschapselementen (de grens 

tussen een laagte en een hoogte) is arbitrair. De exacte ligging van klassegrenzen in de 

archeologische verwachtingen is ook arbitrair. Aspecten van het overnemen van scores bij 

het vergridden van vectorkaarten zijn ook arbitrair. De ligging van de hoekpunten van cellen 

in de grid-versies van de kaart zijn ook arbitrair (H4.4.4). Het ordinaal waarderen van 

gradueel oplopende archeologische verwachtingen is ook arbitrair (H4.4.2). Weging naar 

tijdsperioden, voorrangsregels bij de landschapstoestand etc. zijn ook deels arbitrair (H4.4.1).  

Het is daarom aan te raden bij verder inzoomen dan 1:25.000, niet langer van de simpele 

legenda’s in IKAW3 stijl gebruik te maken, maar de verwachtingsbeelden met hun volledige 

legenda te raadplegen. Het kaartbeeld zal dan tonen of er sprake is van een gradueel 

verloop, of een scherpe grens in de verwachtingen.  
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Er is in de gekozen methodiek bovendien een relatie tussen de aan een landschapselement 

toegekende archeologische verwachtingen en de ouderdom van dat element (zie ook Figuur 

4.2). Onzekerheid in de ouderdomsinschatting werkt dus door, vooral in de aquatische 

verwachtingen die zich in het typische uiterwaardlandschap over een kortere tijd opbouwt 

(enkele eeuwen) dan de terrestrische verwachting (alle volgende eeuwen daarna). 

Onnauwkeurigheid in de ouderdom leidt dan tot een onderschatting van de aquatische 

verwachting voor de betreffende periode, en een overschatting daarvan in een eerdere of 

juist latere periode. Of dit voor een gebruiker een klein of een groot probleem is, hangt af van 

het gebruiksdoel. Als men in een beperkt gebied in een nauw afgebakende periode 

geïnteresseerd is, is het verstandig (1) terug te gaan op de basiskaarten voor wat betreft de 

ouderdom van landschapselementen, en (2) in de serie verwachtingskaarten, ook die direct 

voorafgaand en volgend op de tijdsperiode van interesse te inspecteren. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 

De ‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’ (UIKAV 2014) is het 

resultaat van een project dat drie onderdelen kende. Dit waren: 

 
1. Het compileren van een kennisbasis uit bronproducten en literatuur, voor zowel 

fysische geografie (landschapsouderdom) als archeologie (inventaris en verwachtingen). 

De producten van dit onderdeel zijn basiskaarten (§5.1), gegevensoverzichten (§5.2) 

en periode-specifieke verwachtingsmodellen (§5.3), allen beschikbaar als digitale 

kaarten en databases, met legenda’s en een catalogus als ingang tot lokaal betrokken 

broninformatie.  

2. Het conceptueel en technisch ontwerpen van een systematische methodiek (H2, 

H4) waarmee de gegevensbasis, op geautomatiseerde wijze in opeenvolgende queries 

in GIS en databases volgens een expliciet vastgelegd werkproces, tot een serie 

verwachtingskaarten wordt omgerekend, uitgesplitst naar opeenvolgende archeologische 

perioden en terrestrische en aquatische archeologische verwachtingen combinerend.  

3. Het produceren van de serie verwachtingskaarten (§5.4), het samenvatten van de 

serie in een ‘Totaalkaart’ (§5.5), en het evalueren van de nieuwe verwachtingenkaart ten 

opzichte van eerdere producten (H6). Het product van dit onderdeel is een digitaal 

kaartbestand waarin de kaartbeelden voor zowel de tijdserie als de ‘Totaalkaart’ 

opgeslagen zijn.  

Dit project kende twee opdrachtgevers (de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat) 

en het project had daarmee meerdere doelstellingen. Een deel van de doelen was van zeer 

pragmatische aard. Voor RWS was bijvoorbeeld een kaart als ingangsproduct voor 

archeologisch risicoafweging wenselijk. De ‘Totaalkaart’ is dat product (§5.4; H7). Ze volgt 

een reeds bekende, eenvoudige legenda (overgenomen van IKAW3) en is beschikbaar in 

vector- en in naar gridcellen geconverteerde vorm (Bijlage L).  

 

Het eigenlijke eindproduct is de serie verwachtingskaarten in haar uitgebreide legenda 

(Bijlage J) en vereenvoudigde legenda (Bijlage K). Voor primair gebruik zijn web-portaal 

versies van de kaart ( www.archeologieinnederland.nl ), de GIS bestanden van de UIKAV 

verwachtingenkaart (Digitale Bijlage 40_Eindproducten) en de sets PDF-Atlassen bedoeld 

(Bijlage G-L). Alle gegevens zijn na registratie ter download beschikbaar via de voorzieningen 

van DANS Data Archiving and Networked Services (https://easy.dans.knaw.nl/). 

 

Voor RCE en RWS waren verder een goede afstemming op de gebruikspraktijk en gezags- 

en beleidsrollen op gemeentelijke schaal belangrijk. Dit is op twee manieren nagestreefd. 

Allereerst in de productie van de geüniformeerde kaartbeeld archeologische 

verwachtingskaarten voor de uiterwaarden zelf, door daarin ook op expert-input gebaseerde 

ophoging van de trefkans over te nemen. Het betreft hier zowel formeel benoemde (AMK) 

terreinen van met bekende hoge waarde, als meer arbitrair ingestelde gebieden rondom 

vondstconcentraties of historisch bekende objecten (§4.4.1-4.4.3; §5.2) die uit gemeentelijke 

verwachtingskaarten zijn overgenomen.  

 

De tweede manier waarop afstemming is nagestreefd is door in de Samenvatting en in 

Hoofdstuk 7 (Gebruiksaanwijzing) expliciet aandacht aan het gebruik van de UIKAV in 

http://www.archeologieinnederland.nl/
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727
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aanvulling op gemeentelijke verwachtingskaarten te benoemen en uit te werken. De UIKAV 

verwachtingskaarten kunnen mogelijk een rol spelen in nadere afstemming en samenwerking 

tussen aanliggende gemeentes betreffende hun archeologische beleid in de uiterwaarden.  

 

De doelstellingen ten aanzien van het eindproduct, zoals ‘tijd-gelaagde serie’ en ‘uitgesplitst 

naar terrestrische en aquatische verwachting’ zijn behaald. De komende jaren zullen in de 

praktijk moeten uitwijzen of bij gebruik op gemeentelijke schaal de verwachtingen kunnen 

worden gestaafd. Feitelijk begint het toetsingsdeel van de onderhoudscyclus van de 

‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’ met de oplevering van dit 

rapport en de eerste generatie tijd-gelaagde archeologische verwachtingskaarten (§2.1). 

Terugmelding naar aanleiding van lokaal gebruik in de ‘Malta’-praktijk vormen de weerslag 

van die toetsing. Over enige jaren opgeteld, zullen terugmeldingen (nieuwe inzichten vanuit 

het veld, gemelde fouten) redelijkerwijs aanleiding geven om onderhoud aan de 

‘Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied’ te plegen. Over dezelfde 

tijdspanne zal ook moeten blijken waar de UIKAV aanleiding heeft gegeven voor 

doorvertalingen en verbeteringen naar gemeentelijke beleids- en verwachtingskaarten, en 

waar juist het omgekeerde het geval zal zijn en nieuwe toevoegingen op gemeentelijke 

kaarten in een update van de UIKAV zullen moeten worden opgenomen. 

 

Methodisch is het product UIKAV voorbereid op het kunnen verwerken van terugmeldingen 

en op cyclisch onderhoud (onderdelen 1 en 2 hierboven). Ook de transparantie naar de 

onderliggende gegevensbasis en het legendaontwerp van de verwachtingskaarten zouden 

het herleiden van lokale terugmeldingen tot systematische verbeteringen bevorderen, 

conform de doelstellingen in §1.4.  
 

Tenslotte waren er doelstellingen van meer fundamentele en ideële aard, zoals het 

integrerend borgen van groeiende archeologische en paleolandschappelijke kennis, en het 

verbeteren van verwachtingskaarten (en dan nadrukkelijk ook en juist verwachtingskaarten 

voor landelijk gebruik). Punten van kritiek op eerdere landelijke verwachtingskaarten waren 

onder andere (H2; Bijlage C): de geringe mate van expliciete onderbouwing van het 

uitgedragen verwachtingsbeeld, de gecombineerde inductieve en deductieve aanpak, de 

lappendeken van gehanteerde modellen en betrokken gegevensbasis met ongewenste 

effecten op ‘lasnaden’ tussen deelgebieden, en het in sommige delen van het rivierengebied 

beter bedienen (over groter oppervlak relatief hoog waarderen) van perioden als Bronstijd, 

IJzertijd en Romeinse tijd ten opzichte van oudere en jongere perioden.  

 

In het project is, na afweging en discussie met experts (H2), met de keuze voor ‘verwachting 

landschappen’ als de denkhulp, expliciet een volledig deductieve benadering gekozen van 

het modelleren van de verwachtingen. Bij het vullen van het verwachtingenlandschap, werd 

een kaartenbak aan tijd-specifieke modellen voor opeenvolgende perioden gemist. 

Archeologen (lees: promovendi in programma’s zoals de Oogst van Malta en hun 

begeleiders) moeten blijvend aangespoord worden om hun synthetiserende studies op de 

schaal van vindplaatsen ook tot regio-overstijgende bewoningsmodellen op te werken. 
 

Het probleem van de lasnaden is in dit project gebleven: voor de uiterwaarden is er een 

verbeterd verwachtingsbeeld (geëvalueerd in H6), maar aan de andere zijde van de dijk is er 

geen nieuwe kaart. Pas als de in dit project voorgestane methodiek ook voor het afgedekte 

landschap in de polders van het rivierengebied wordt gehanteerd, dan zullen methodische 

lasnaden opgeheven worden. Landschappelijk zullen de dijken langs (voormalige) 

uiterwaarden wel een markante grens blijven. Ten aanzien van expliciete onderbouwing van 

gehanteerde verwachtingsmodellen zijn belangrijke stappen gemaakt (§5.3), maar blijven er 
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nog wel aanbevelingen (§8.2.2). Door de benadering vanuit verwachtingslandschappen in te 

steken en een serie verwachting beelden te produceren, is ook de methodische vertekening 

naar tijdperiode verdwenen (voor perioden vanaf het Mesolithicum; zie §5.3.1 voor 

opmerkingen over het Paleolithicum). Om landschappelijke redenen blijft binnen het 

uiterwaardgebied – het gebied van jongst-actieve rivieren - vanzelfsprekend wel vertekend 

naar de jongere tijdsperiode bestaan. Hoe sterk die is en hoe dit varieert tussen de vier 

beschouwde riviertakken was in het project dankzij de landschapsouderdom kaart zelfs te 

kwantificeren (§5.1.1; Tabel 5.2; Figuur 5.4). 

 

Kader: Conclusies t.a.v. de geproduceerde verwachtingskaarten  

 

 De nationaal beschikbare uitgangsgegevens zijn – in ieder geval voor het 

rivierengebied en de uiterwaarden – voldoende beschikbaar en goed genoeg 

om tijd-gelaagde verwachtingskaarten te maken voor gebruik op landelijke 

schaal (H3, H6). 

 Het compileren van basiskaarten en het opstellen van verwachtingsmodellen 

zijn in de kaartproductie volgens de UIKAV methodiek handmatige processen, 

waarin archeologische en fysisch geografische expertise gecombineerd 

worden (H3, H4, H5).  

 Door de resultaten uit dat proces gestructureerd in digitale kaarten en 

tabelvorm op te slaan, zijn de verdere productiestappen van de 

verwachtingskaarten te automatiseren,  en is het proces van productie 

verifieerbaar, onderhoudbaar en uitbreidbaar (H4).  

 Verwachtingskaarten voor jong-geologische actieve landschappen, zoals dat 

van de uiterwaarden waarin de huidige rivieren in de jongste millennia en 

eeuwen hun bochten verplaatst en afgesneden hebben, vereisen een 

tijdgelaagde benadering bij het maken van verwachtingenkaarten (H1, H2), 

zoals die in het project ontwikkeld is. 

 Het gebruik van verwachtingskaarten varieert met de achtergrond van de 

gebruikers en naar toepassingsschaal. Dit vereist zowel een simpele legenda 

als ingang en als ‘Totaalkaart’, als een uitgebreide volledige legenda ter 

ondervraging en duiding van het kaartbeeld (H5). 

 

 Het beschikbaar stellen van een serie verwachtingskaarten voor 

opeenvolgende tijdsperioden, en het beschikbaar stellen van basiskaarten, 

maakt de verwachtingswaarden, inclusief de ‘Totaalkaart’, transparant (H2, H4, 

H5).  

 Iedere polygoonelement op de kaart kan ondervraagd worden en stapsgewijs 

terug-herleid worden op informatie betreffende het landschap en de 

archeologie en ook de toegekende scores volgend uit het verwachtingenmodel 

kunnen zo herleid worden (H5). 

 Vergelijking van de nieuwe verwachtingskaarten onderschrijven dat de 

gewenste verbetering ten opzichte van bestaande landelijke producten bereikt 

zijn (H6).  
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Dit project is gecoördineerd en uitgevoerd door Deltares (Utrecht), met sterke academische 

inbreng vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (Groninger Instituut voor Archeologie, GIA) en 

de Universiteit Utrecht (Departement Fysische Geografie). Voor deze partijen was een 

bijkomende reden het project methodisch en conceptueel te voeden, om zo een betere 

uitgangsbasis te creëren voor wetenschappelijk onderzoek van archeologische, fysisch 

geografische en geïntegreerde aard. Met het volledig digitaal ontsluiten van niet alleen de 

eindproducten, maar ook het expliciete verwachtingenmodel voor alle perioden, de 

basiskaarten en data-overzichten in hiertoe ontworpen digitale structuren, zijn kennisbasis en 

methodiek bruikbaar voor academische onderzoekers, zoals promovendi, en vooral ook 

uitbreidbaar en aanpasbaar voor analytische doeleinden. Dit is geavanceerd gebruik, en voor 

zulk gebruik zijn ook de Python scripts en MS-Access SQL-queries en VBA-code in de 

databases (§4.4) als onderdeel van Digitale Bijlagen (25_Automatisering) duurzaam 

gearchiveerd in de dataset bij DANS Data Archiving and Networked Services (zie boven).  
 

8.2 Aanbevelingen 

Uit rapport en conclusies volgt allereerst direct dat evidente verbetering van 

verwachtingskaarten mogelijk is door: 

 
1. Aanvulling van landschappelijk gedifferentieerde verwachtingsmodellen 

voor de periode voor 3500 v. Chr. en voor die vanaf de Romeinse Tijd (H2, H5),  

2. Het systematisch en tijdsspecifiek opnemen van ook cultuurhistorische informatie, 

inclusief de cultuurhistorie van de dijken zelf (H3, H6), en  

3. Aanvulling en onderhoud van de laag met expert-informatie, waar landschap-

gebaseerde uitgangsverwachtingen tijdspecifiek mee worden bijgesteld (H2, H6). 

Verdere aanbevelingen, deels voortkomend uit overleggen met opdrachtgevers en andere 

partijen tijdens de looptijd van het project, zijn in de onderstaande paragrafen uitgewerkt. 

 

8.2.1 Onderhoud en verbetering van basiskaarten en data-overzichten 

Ten aanzien van het compileren van basiskaarten en data-overzichten zijn in het project 

omwille van de doorlooptijd pragmatische keuzes gemaakt, met name voor de basiskaart 

landschapsouderdom (‘zo een kaart is nooit af’). Verdere iteratieve verbeteringsslagen 

kunnen de kwaliteit verhogen. Dat zal dan subtiele doorwerking hebben in de erop 

gebaseerde verwachtingskaarten. In de huidige staat is de Basiskaart Landschapsouderdom 

– in haar ontwerp van informatieopslag, en in de daadwerkelijke vulling van alle kolommen 

met correcte geomorfologische en chronologische informatie – zeker geschikt om tijd-gelaagd 

verwachtingskaarten te berekenen. Een eerste toetsing van de ‘Totaalkaart’ aan de inventaris 

aan archeologische vondsten en cultuurhistorische elementen bevestigde dit (§6.4).  

 

Verdere lokale toetsing zal in de gebruikspraktijk gaan plaatsvinden (zie boven) en 

terugmeldingen opleveren, die tot onjuistheden in de methode moeten worden herleid. Een 

deel zal betrekking blijken te hebben op de ouderdom van landschapselementen. In 

voorkomende gevallen kan deze in de huidige versie op verkeerde veronderstellingen 

berusten, of kan er verbeterd inzicht gegroeid zijn. Dit zijn dan aanleidingen de coderingen in 

de basiskaart lokaal aan te passen, en door te laten werken in een nieuwe versie van de 

verwachtingenkaart. Zie ook de kadertekst ‘Verbeteringsmogelijkheden’ in §4.1. Ook de 

archeologische data-overzichten kunnen naar aanleiding van groei verder aangevuld en ten 

behoeve van specifieke vragen nader gerubriceerd worden. Bij specifieke vragen is de 

aanbeveling dit ook daadwerkelijk te doen.  
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Het gaat bij de hierboven genoemde verbeteringen niet alleen om terugmelding op 

onvolkomenheden en groei van de gegevensbasis uit toegepast onderzoek in strikt de 

uiterwaarden alleen. Ook academisch gebruik van de basiskaarten, in thematisch ingestoken 

historisch, archeologisch, paleolandschappelijk of morfo-dynamisch fysisch geografisch 

onderzoek, kan aanleiding zijn tot terugmelding en verbeteringen en aanvulling van 

databestanden. Ook onderzoek in gebied net buiten de (huidige) uiterwaarden kan reden zijn 

aan te vullen of te verbeteren. 

 

Voor de jongste tijdsperioden in het historische bereik, is in de praktijk de digitale 

toegankelijkheid en beschikbaarheid van historische kaarten in GIS (in zo-goed-en-zo-kwaad 

als mogelijk gegeorefereerde vorm) limiterend op de kwaliteit van de ouderdomskaart, en 

limiterend op de volledigheid van de overzichten aan archeologische en cultuurhistorische 

gegevens. Vanuit nationale archieven en universiteitsbibliotheken, vanuit het rijk, en vanuit de 

geo-ICT gemeenschap is momenteel een ontwikkeling aan de gang waarbij steeds meer 

historische kaarten online beschikbaar komen. Deze ontwikkeling kan het systematisch 

aanleggen en screenen van cultuur-historische datasets makkelijker maken, omdat direct 

teruggegaan kan worden naar de originele broninformatie. Als geüniformeerde 

cultuurhistorische datasets beschikbaar komen, kunnen ze in de verwachtingskaarten 

verwerkt worden. Op grond van de verkenningen voor de pilot-gebieden in het project (H3) is 

de aanbeveling dit ook daadwerkelijk te doen. 

 

Een bijzonder cultuurhistorisch fenomeen zijn de dijken zelf. In het huidige product, wordt aan 

de dijken geen expliciete archeologische waardering of verwachting toegekend. Oude dijken 

binnen de uiterwaard, en het deel van de dijk aan de rivierzijde, zijn voor een groot deel 

opgenomen als oppervlakkige verstoringen van het type ‘ophoging’ in de verstoringenkaart 

(overgenomen uit digitale kaarten door Alterra). Van de actuele dijken beheert 

Rijkswaterstaat een overzichtsbestand, met allerlei statusinformatie en informatie over welk 

waterschap welk dijkvak onderhoudt (R. Hoendervoogt, RWS; mond. med.). Informatie over 

de ouderdom van de dijk is niet gestructureerd bijgehouden. Dit is wel nodig om informatie 

over de aanwezigheid van oude dijken zinnig mee te kunnen nemen in tijd-gelaagde 

kaartbeelden. Binnen de looptijd van het hier gerapporteerde project, was het niet mogelijk de 

informatie over dijken zinnig te uniformeren en van ouderdommen voorzien. 

 

Zonder verdere aanpassing van het verwachtingenmodel, kan het gebied met de voormalige 

uiterwaardgebieden uitgebreid worden (Rijnstrangengebied nabij Lobith, gebied De Mars 

nabij Kesteren, gebied Malburgen in Arnhem Zuid, gebieden langs de Linge etc. etc.). Met 

beperkte uitbreiding van de coderingssystematiek in de Basiskaart Landschapsouderdom, en 

beperkte uitbreiding van het verwachtingenmodel, kan de methodiek voor het hele 

rivierengebied (uiterwaarden en polders) worden ingezet. Het produceren vereist dan wel een 

gerichte digitaliseerinspanning van aanzienlijke omvang op de basiskaart 

Landschapsouderdom. Het goed evalueren van een verwachtingskaart vereist dan wel een 

gerichte archeologische vondsten-inventarisatie voor een veel groter gebied. Het huidige 

project kan als pilot-project voor het produceren van een archeologische verwachtingskaart 

voor het hele rivierengebied worden gezien. In principe kan de methodiek te zijner tijd in de 

gehele Holocene delta toegepast worden. 

 

Bij het aangaan van een meer geavanceerde vorm van toetsing van het huidige 

verwachtingsbeelden, wordt nadere rubricering ook aanbevolen. Methodisch kan de 

verwerking van de vondstlocaties en archeologisch relevante terreinen nog zuiverder en 

generieker in de verwachtingskaarten verwerkt worden. In het huidige project is er 
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pragmatisch voor gekozen de vondsten vroeg in het proces naar tijdsnede te rubriceren 

(Tabel 3.4). Voor interactief analytisch gebruik, bijvoorbeeld op zoek naar optimale 

begrenzing van archeologische deelperiodes naar dichtheid of naar landschapscontext, is het 

aan te bevelen bij de confrontatie van vondsten en landschapsbeelden van de eigenlijke 

ouderdommen (en onzekerheden daarop) gebruik te maken. Gerelateerd hieraan is de 

omgang met ouderdommen in 
14

C jaren voor 1950 AD (in de basiskaart 

Landschapsouderdom) en ouderdommen in kalenderjaren voor en na Chr. (in de 

archeologische data-overzichten). In de database met het landschap-gekoppelde 

verwachtingenmodel (§4.4.2; Digitale Bijlagen: 25_Automatisering) is een conversie-

methodiek geïntroduceerd die aansluit op het gebruik van 
14

C jaren in het Basisbestand 

Paleogeografie van de Rijn-Maas delta. Die manier van conversie kan bij de confrontatie 

tussen vondsten en landschapsbeelden ook gebruikt worden. 

 

De methodiek is voor wat betreft het berekenen van verwachtingskaarten modulair van 

opbouw (§4.4: stap 1-4). Voor wat betreft Stap 1 betekent dit dat niet perse hoeft te worden 

uitgegaan van landschapsouderdom-informatie in de exacte vorm van de basiskaart zoals die 

in het huidige project, en ook niet van de exacte tijdsneden die nu zijn gehanteerd. Zolang uit 

beschikbare moederproducten maar een serie tijdsbeelden van gepreserveerd landschap 

geproduceerd kan worden, en zij van landschapscodes wordt voorzien waar Stap 2 op verder 

kan, zal de verdere methode werken. Dit is een belangrijk gegeven voor de toepassing van 

de methodiek op minder-complexe landschappen bovenstrooms van het delta- en 

kustgebied. Vanuit dat perspectief verdient het aanbeveling de methode toe te gaan passen 

op het Maasdal in Limburg, waarvoor recent een fysisch geografische kartering is afgerond 

(F. Zuidhoff ADC; L. Tebbens, BAAC, R. Isarin Prov. Limburg, E. Rensink, RCE; mond. 

med.).  

 

8.2.2 Onderhoud en verbetering van het verwachtingenmodel 

Met het uitwerken van het concept verwachtingslandschappen voor het rivierengebied is veel 

voorwerk verricht ten aanzien van bewoning langs de rivieren in de Rijn-Maas delta, 

diachroon door de opeenvolgende archeologische perioden. Dit is niet slechts relevant voor 

het gebied van de uiterwaarden, maar is zeker voor de tijdsneden tot aan de bedijking, direct 

relevant voor de polders van het rivierengebied. Sterker nog: de archeologische studies 

waarop het verwachtingenmodel voor perioden als de IJzertijd, Bronstijd en eerder gebaseerd 

is komen vooral uit de poldergebieden gelegen naast de uiterwaarden.  

 

In het project is de keuze van de pilotgebieden erop gericht geweest, die gemeentes te 

selecteren waar veel archeologische en paleolandschappelijke kennis bestond (en deze ook 

nog eens voor een groot deel reeds in nationale bestanden was opgenomen). Voor het 

opzetten van de methode is dit een juiste keuze gebleken. Dezelfde pilotgebieden zijn 

gebruikt in de evaluatie van de nieuwe kaartbeelden (zie Hoofdstuk 6), maar het is zeker aan 

te bevelen de verwachtingenkaart ook te evalueren voor de uiterwaarden van een selectie 

andere gemeentes. 

 

Naast aanbevelingen over het opstellen van verwachtingsmodellen, zijn er ook 

aanbevelingen ten aanzien van hun toetsing. Cynisch zou kunnen worden vastgesteld dat het 

opschonen van het archeologische data-overzicht in dit project feitelijk vooral de toetsing van 

de landschappelijke ouderdommen van de verwachtingskaarten heeft gediend, als gevolg 

van de keuze voor de deductieve aanpak die uitgaat van landschapstoestand. De 

vondstinventarisatie is verder ook kwalitatief gebruikt bij het scoren van het 

verwachtingenmodel. De inspanningen ten aanzien van het schonen van het archeologische 
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data moeten ook in toekomstige projecten in verhouding blijven staan tot het geheel. In het 

huidige project is het goed gegaan, maar in data-rijkere gebieden moeten mogelijk andere 

afwegingen gemaakt worden. 

 

De evaluaties in Hoofdstuk 6 hebben zich noodgedwongen vooral gericht op de modellering 

van terrestrische verwachtingen, waartoe voorgangerproducten vergelijkingsmateriaal boden. 

Ook het aquatische verwachtingenmodel verdient toetsing en evaluatie. Bij het toekennen 

van aquatische verwachting speelt ouderdomstoekenning een nog wat grotere rol dan bij 

terrestrische verwachtingen. De aquatische verwachting accumuleert in hoofdzaak over een 

door een begin en een eindmoment begrensde periode (vanaf dat de rivier als actief 

beschouwd is, totdat het gebied tot oever wordt). De terrestrische verwachting is eigenlijk 

alleen door een beginmoment begrensd. Nadat het gebied oever is geworden blijft 

terrestrische archeologie accumuleren (afgezien van oppervlakkige verstoringen, wisselingen 

van culturele aard, en de verandering door het bedijken zelf). Dit betekent ook dat de 

uitwerking tot verwachtingskaarten voor aquatische verwachtingen niet alleen sterk van de 

specificaties in het verwachtingenmodel (§5.3) afhankelijk is, maar in sterkere mate dan 

terrestrische archeologie, juist uit de combinatie van landschapsouderdom en archeologische 

beschouwing volgt. Het verdient daarom aanbeveling bij het toetsen van de aquatische 

verwachtingen expliciet de aandacht te houden op beide onderdelen van de methodiek.  

 

Voor wat betreft de huidige vaargeul, is het aan te bevelen voor dat aan de toetsing  van het 

aquatische verwachtingenbeeld begonnen wordt, het kaartbeeld ten aanzien van aquatische 

verwachtingen nog verder te verfijnen. In de huidige versie heeft de vaargeul vrijwel overal 

dezelfde onbepaalde ‘midden-midden’ verwachting. In de uitvoering van het project is 

overwogen om, als expert-informatie, bufferzones rondom middeleeuwse steden te zetten en 

daar de archeologische verwachtingen (o.a. om redenen van verwachte maritieme 

archeologie) van middellaag naar middelhoog op te hogen (betrokken op de ‘Totaalkaart’). Dit 

vereist echter een beslissing over de grootte van de in te stellen bufferzone, en of dit rondom 

iedere middeleeuwse woonkern en langs ieder deel van de vaargeul eenzelfde zou moeten 

zijn. Daarvoor bestaat vooralsnog geen precedent.  

 

In de UIKAV ‘Totaalkaart’ is vooralsnog gekozen de huidige vaargeul een aparte signatuur te 

geven, en zijn alleen van gemeentelijke verwachtingskaarten en uit limes overzichtskaarten 

bufferzones overgenomen en ingesteld die de verwachtingen in de vaargeul lokaal ophogen. 

In de toekomst zouden ook voor middeleeuwse maritieme archeologie in de vaargeul, als 

expert-informatie via de bufferlaag in de verwachtingsbeelden geïntegreerd kunnen worden. 

Hiertoe moet een halfproduct aangelegd en gedocumenteerd worden, waarin die bufferzones 

gespecificeerd en onderbouwd worden. Het kan nuttig zijn dat halfproduct ook het gebied van 

de benedenrivieren te laten bestrijken (Drechtsteden, Rotterdam, Biesbosch). Er zijn ook 

mogelijkheden om vanuit fysisch-geografische kartering van de waterbodem het 

verwachtingsbeeld voor de vaargeul te differentiëren (zie ook §7.2.3). Het is aan te bevelen 

zo een exercitie niet sec voor maritieme archeologie uit te voeren, maar het te combineren 

met doelen ten aanzien van terrestrische archeologie en blootlegging van oude oppervlakken. 

Vooral in de benedenstroomse delen van het uiterwaardengebied, waar de dikte van het 

deltaïsch pakket groter is dan de gemiddelde diepte van de vaargeul, lijkt dit opportuun. Dit 

zijn ook de locaties waar in de middeleeuwen de grotere (maritieme) handelsplaatsen 

opbloeiden. 

 

Hoe transparant en hoe herhaalbaar de methodiek en kaarten ook zijn, de basis waarop de 

scores in het verwachtingenmodel zijn gepreciseerd (§5.3), is kwalitatief en is alleen ruw 

toetsbaar (§6.4). Complexere vormen van validatie en statistische onderbouwing van de 
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scores volgens het verwachtingenmodel zijn in de toekomst in pilots wellicht mogelijk. De 

uitvoeringswijzen en omvang van primair archeologisch en fysisch geografisch onderzoek, 

maar ook de omvang en vorm van het projectgebied, en de hoeveelheid oppervlak met 

toenemende tijdsdiepte in de gebieden spelen bij zuivere validatie en statistische 

onderbouwing een rol. Mogelijk is het wenselijk de verwachtingskaarten eerst uit te breiden 

tot het ruimere rivierengebied of het bredere IJsseldal (liefst voor alle tijdsneden, maar niet 

noodzakelijkerwijs: men zou ook alleen Bronstijd, IJzertijd of Midden-Romeinse tijd kunnen 

toetsen), voordat aan een integrale ruimtelijk-statistische benadering begonnen wordt.  

8.2.3 Uitbreiding de diepte in 

De ‘Archeologische verwachtingenkaart uiterwaarden rivierengebied’ (UIKAV) gebruikt 

informatie over de diepte waarop archeologie in het rivierengebied wordt aangetroffen steeds 

impliciet en kwalitatief. Er zijn zones in het landschap onderscheiden waar archeologie ‘alleen 

dicht onder het oppervlak’ verwacht wordt (dagzomend hoog en midden-hoog pre-deltaïsch 

landschap) en zones waar zulke archeologie op diepte begraven voorkomt (afgedekt pre-

deltaïsch landschap). Voor jonger, door de grote rivieren aangelegd landschap wordt 

onderscheid gemaakt in verwachtingen ten aanzien van terrestrische archeologie van de 

oeverwallen en de overstromingsvlakte die dicht onder het oppervlak voorkomen (en vatbaar 

zijn voor oppervlakkige verstoring), en verwachtingen over aquatische archeologie in 

verzande en dichtgeslibde voormalige rivierbeddingen, in huidig drassig gebied en stagnant 

open water (strangen) en in de vaargeul zelf – op enige diepte onder maaiveld dan wel onder 

de waterspiegel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de grote omwerkingsdiepte in de 

grote rivieren (volledige omwerking) en een geringere diepte in de crevasse-complexen langs 

de IJssel (onvolledige omwerking).  

 

Het bovenstaande werkt door in het verwachtingenmodel en de berekeningssystematiek, en 

zal voor archeologen en fysisch geografen met bekendheid met het rivierengebied en het hier 

gepresenteerde kaartproduct conceptueel zondermeer duidelijk zijn (Figuur 4.2). De 

uitgebreide legenda bij de serie verwachtingenkaarten is ook bedoeld om in een oogopslag 

terug te kunnen herleiden uit welke tijdsperiode ‘op diepte’ en uit welke (jongere) tijdsperiode 

‘veel ondieper’ archeologie verwacht mag worden, of dat archeologie uit beide perioden van 

dezelfde vondstlaag verwacht mag worden. Dergelijke informatie is van belang bij het 

afwegen van het archeologisch risico op locaties van ontworpen maatregelen, en zal aan de 

orde zijn in overleg met het bevoegd gezag (bijvoorbeeld: de gemeentelijke archeoloog) en bij 

uitgewerkte lokale risicoverkenningen en alternatief-afwegingen.  

 

Het kan wenselijk zijn de in de verwachtingenkaart besloten diepte-informatie in de toekomst 

expliciet te maken. De serie verwachtingskaarten wordt dan een 3D product. Per tijdsnede zal 

een onder- en bovenzijde van de verwachte vondstlaag met terrestrische archeologie moeten 

worden gespecificeerd, en apart daarvan een onderzijde voor bijkomend verwacht aquatisch 

vondstbereik. Er zijn landelijk dekkende geologische-lithologische 3D modellen in 

ontwikkeling die daarbij als basis gebruikt kunnen worden (TNO GeoTOP, www.dinoloket.nl ), 

maar vooralsnog bestaan die alleen in een eerste versie voor het rivierengebied, en niet voor 

het dal van de Gelderse IJssel. Wordt deze exercitie voor alle tijdsneden doorlopen, dan 

kunnen op een vergelijkbare wijze en volgens dezelfde overwegingen als bij het uit platte 

kaarten accumuleren van de volledige tijdserie tot één totaalkaart, de tijdserie verwachte 

aquatische en terrestrische vondstlaag onder- en bovendieptes in één 3D-blok worden 

omgezet, met daarin de gewenste archeologische informatie (en informatie over de 

ontstaanswijze en ouderdom van de sedimenten!).  

 

http://www.dinoloket.nl/
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Het verdient aanbeveling pas met het expliciet maken van de dieptecomponent van het 

landschap te beginnen, als de lithologische 3D modellen het hele gebied dekken. Een 

bijkomende hindernis is dat het interactieve gebruik van 3D lithologische gegevens in de 

professionele wereld een zeldzaam specialisme is. Het voordeel van 3D gegevens is dat 

goede visualisaties ervan ook voor gebruikers met afstand tot de materie intuïtief goed te 

begrijpen zijn. Het nadeel is dat het veel ervaring en interactiviteit vergt een goede 

visualisatie voor een gebruiker voor te bereiden. In de praktijk doet het tweede het eerste 

vaak teniet.  

 

De voorlopig voorgestane weg waarbij professionals de (terug)vertaling naar diepte vanuit het 

geleverde kaartbeeld maken zal, ook als een 3D product beschikbaar is gekomen, naar 

verwachting de snellere en vaker gekozen weg blijven. Wat een goede tussenvorm zou zijn, 

is verwachtingskaarten van archeologie ‘tot 2 meter’, ‘tot 5 meter’, en ‘tot 10 meter’ te 

ontwerpen. Dit zijn informatieproducten die op traditionele wijze als kaart ontsloten kunnen 

worden, en diepte-informatie toevoegen. Voor de uiterwaarden biedt dit project daartoe de 

nodige startpunten, conceptueel (Figuur 4.2) en wat betreft ouderdomsgegevens (§5.1). 

 

Het vasthouden aan kaartproducten in plaats van het maken van de overstap naar 3D-

informatie kan voordelen opleveren als ingrepen en projecten groter worden of als 

archeologisch- en landschaps-analytische vragen gesteld worden. Vanuit die optiek is het 

inzetten op 3D producten die informatie over ouderdom, ontstaanswijze en archeologie 

samenvattend opslaan en in ultieme gesynthetiseerde vorm bruikbaar maken wel aan te 

bevelen. De UIKAV biedt ook hiervoor de nodige aanknopingspunten, vooral met de in de 

Basiskaart landschapsouderdom (Bijlage H) en de daarin geïntroduceerde opvatting van 

landschapsouderdom en geomorfologische kartering (§4.1).  
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F Identificatietabel onderdelen van het 
verwachtingenlandschap 

Deze identificatietabel geeft een overzicht van alle geomorfogenetische coderingen, in 

Basiskaart Landschapsouderdom (vijfcijferig, CodeGeom: §4.1) en in de tijdserie 

landschapsbeelden voor archeologische perioden (viercijferig: §4.4, §5.2.2). Ook in het 

fictieve verwachtingenlandschap (Figuur F 1), zijn deze codes gebruikt, als denkhulpmiddel 

bij het vullen en afregelen van scores (§5.3). 

 

 
 

Figuur F1 viercijferige codes (tT_code; gGN_code) in het fictieve verwachtingslandschap van §5.3. 
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Onderdelen van het verwachtingenlandschap: coderingen en beschrijving 

tT_code 
gGN_code 

Code 
Geom Beschrijving TMVV 

1011 10100 Hoogte in pre-deltaïsch landschap; 
later verstoord (huidige geul) 

4 

1012 10100 Middelhoog gebied in pre-deltaïsch landschap;  
later verstoord (huidige geul) 

4 

1013 10100 Laagte in pre-deltaïsch landschap;  
later verstoord (huidige geul) 

4 

1021 10200 Hoogte in pre-deltaïsch landschap;  
later verstoord (huidige kribvakken) 

4 

1022 10200 Middelhoog gebied in pre-deltaïsch landschap;  
later verstoord (huidige kribvakken) 

4 

1023 10200 Laagte in pre-deltaïsch landschap;  
later verstoord (huidige kribvakken) 

4 

1031 10300 Hoogte in pre-deltaïsch landschap;  
later verstoord (zandwinning, wielen) 

5 

1032 10300 Middelhoog gebied in pre-deltaïsch landschap;  
later verstoord (zandwinning, wielen) 

5 

1033 10300 Laagte in pre-deltaïsch landschap;  
later verstoord (zandwinning, wielen) 

5 

1041 10400 Hoogte in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk omgewerkt (uiteindelijk: kronkelwaardgeul) 

4 

1042 10400 Middelhoog gebied in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk omgewerkt (uiteindelijk: kronkelwaardgeul) 

4 

1043 10400 Laagte in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk omgewerkt (uiteindelijk: kronkelwaardgeul) 

4 

1051 10500 Hoogte in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk omgewerkt (uiteindelijk: kronkelwaard) 

4 

1052 10500 Middelhoog gebied in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk omgewerkt (uiteindelijk: kronkelwaard) 

4 

1053 10500 Laagte in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk omgewerkt (uiteindelijk: kronkelwaard) 

4 

1061 10600 Hoogte in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk omgewerkt (uiteindelijk: kronkelwaardrug) 

4 

1062 10600 Middelhoog gebied in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk omgewerkt (uiteindelijk: kronkelwaardrug) 

4 

1063 10600 Laagte in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk omgewerkt (uiteindelijk: kronkelwaardrug) 

4 

1141 15400 Hoogte in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk doorsneden (uiteindelijk: crevassegeul) 

1 

1142 15400 Pre-deltaïsch landschap,  
later natuurlijk doorsneden (uiteindelijk: crevassegeul) 

1 

1143 15400 Laagte in pre-deltaïsch landschap;  
later gebruikt door crevassegeul. 

2 

1151 15500 Hoogte in pre-deltaïsch landschap;  
later natuurlijk doorsneden (uiteindelijk: crevasserug) 

1 

1152 15500 Pre-deltaïsch landschap,  
later natuurlijk doorsneden (uiteindelijk: crevasserug) 

1 



 

 

 

1207078-000-BGS-0005, 12 mei 2014, definitief 

 

 

Archeologische verwachtingskaart uiterwaarden rivierengebied 

 
F-3 

Onderdelen van het verwachtingenlandschap: coderingen en beschrijving 

tT_code 
gGN_code 

Code 
Geom Beschrijving TMVV 

1153 15500 Laagte in pre-deltaïsch landschap,  
later natuurlijk doorsneden (uiteindelijk: crevasserug) 

2 

1161 15600 Hoogte in pre-deltaïsch landschap, later natuurlijk doorsneden  
(uiteindelijk: hoge crevasserug) 

1 

1162 15600 Pre-deltaïsch landschap, later natuurlijk doorsneden  
(uiteindelijk: hoge crevasserug) 

1 

1163 15600 Laagte in pre-deltaïsch landschap; later natuurlijk doorsneden  
(uiteindelijk: hoge crevasserug) 

2 

1251 20500 Pre-deltaïsch landschap; afgedekt (o.a. ingedijkte kommen 
 hoger: dekzand landschap) - Oppervlak moet nog vormen 

4 

1252 20500 Pre-deltaïsch landschap; afgedekt (o.a. ingedijkte kommen  
 midden: terras landschap) - Oppervlak moet nog vormen 

4 

1253 20500 Pre-deltaïsch landschap; afgedekt (o.a. ingedijkte kommen  
laagte: actief dal/beekdal) - Oppervlak moet nog vormen 

4 

1261 20600 (komt niet voor) Pre-deltaïschlandschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - relatief hoog) 

4 

1262 20600 (komt niet voor) Pre-deltaïschlandschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - midden) 

4 

1263 20600 (komt niet voor) Pre-deltaïschlandschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - relatief laag) 

4 

2011 10100 Huidige geul, actief (verdiept t.g.v. normalisatie) 2 

2012 10100 Huidige geul, actief (verdiept t.g.v. normalisatie) 2 
2013 10100 Huidige geul, actief (verdiept t.g.v. normalisatie) 2 
2021 10200 Actieve geul (huidige kribvakken) 3 
2022 10200 Actieve geul (huidige kribvakken) 3 
2023 10200 Actieve geul (huidige kribvakken) 3 
2031 10300 Hoog gebied in pre-deltaïsch landschap;  

later verstoord (zandwinning, wielen) 
5 

2032 10300 Middelhoog gebied in pre-deltaïsch landschap;  
later verstoord (zandwinning, wielen) 

5 

2033 10300 Laagte in pre-deltaïsch landschap;  
later verstoord (zandwinning, wielen) 

5 

2041 10400 Actief zijdelings migrerende geul (uiteindelijk: kronkelwaardgeul) 2 
2042 10400 Actief zijdelings migrerende geul (uiteindelijk: kronkelwaardgeul) 2 

2043 10400 Actief zijdelings migrerende geul (uiteindelijk: kronkelwaardgeul) 2 
2051 10100 Huidige geul, actief (verdiept t.g.v. normalisatie) 2 
2052 10100 Huidige geul, actief (verdiept t.g.v. normalisatie) 2 
2053 10100 Huidige geul, actief (verdiept t.g.v. normalisatie) 2 
2061 10600 Actief zijdelings migrerende geul (wordt uiteindelijk: kronkelwaardrug,  

binnen uiterwaard, maar kan ouder zijn dan de bedijkte rivieren) 
2 

2062 10600 Actief zijdelings migrerende geul (wordt uiteindelijk: kronkelwaardrug,  
binnen uiterwaard, maar kan ouder zijn dan de bedijkte rivieren) 

2 

2063 10600 Actief zijdelings migrerende geul (wordt uiteindelijk: kronkelwaardrug,  
binnen uiterwaard, maar kan ouder zijn dan de bedijkte rivieren) 

2 

2141 15400 Actief vormend crevassecomplex (uiteindelijk: crevassegeul); 
doorsnijdt hoogte in pre-deltaïsch landschap 

2 

2142 15400 Actief vormend crevassecomplex (uiteindelijk: crevassegeul); 2 
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tT_code 
gGN_code 

Code 
Geom Beschrijving TMVV 

doorsnijdt pre-deltaïsch landschap 
2143 15400 Actief vormend crevassecomplex (uiteindelijk: crevassegeul); 

volgt laagte in pre-deltaïsch landschap 
2 

2151 15500 Actief vormend crevassecomplex (uiteindelijk: crevasserug); 
 doorsnijdt hoogte in pre-deltaïsch landschap 

2 

2152 15500 Actief vormend crevassecomplex (uiteindelijk: crevasserug);  
doorsnijdt pre-deltaïsch landschap 

2 

2153 15500 Actief vormend crevassecomplex (uiteindelijk: crevasserug);  
volgt laagte in pre-deltaïsch landschap 

2 

2161 15600 Actief vormend crevassecomplex (uiteindelijk: hoge crevasserug);  
doorsnijdt pre-deltaïsch landschap 

2 

2162 15600 Actief vormend crevassecomplex (uiteindelijk: hoge crevasserug);  
doorsnijdt pre-deltaïsch landschap 

2 

2163 15600 Actief vormend crevassecomplex (uiteindelijk: hoge crevasserug);  
volgt laagte in pre-deltaïsch landschap 

2 

2251 20500 Pre-deltaïsch landschap; later afgedekt (o.a. ingedijkte kommen) 
- hoger: dekzand landschap. In deze toestand: nog niet afgedekt. 

1 

2252 20500 Pre-deltaïsch landschap; later afgedekt (o.a. ingedijkte kommen) 
- midden: terras landschap . In deze toestand: nog niet afgedekt. 

1 

2253 20500 Pre-deltaïsch landschap; later afgedekt (o.a. ingedijkte kommen)   
- laagte: actief dal/beekdal. In deze toestand: nog niet afgedekt. 

2 

2261 20600 (in praktijk, door 9999,9999,9999 tijdscodering, wordt 4261 gebruikt)  
Pre-deltaïsch landschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - relatief hoog) 

1 

2262 20600 (in praktijk, door 9999,9999,9999 tijdscodering, wordt 4261 gebruikt)  
Pre-deltaïsch landschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - midden) 

1 

2263 20600 (in praktijk, door 9999,9999,9999 tijdscodering, wordt 4261 gebruikt)  
Pre-deltaïsch landschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - relatief laag) 

2 

3011 10100 Huidige geul, stagnant – Tijdens normalisaties afgesneden bochten 2 
3012 10100 Huidige geul, stagnant – Tijdens normalisaties afgesneden bochten 2 
3013 10100 Huidige geul, stagnant – Tijdens normalisaties afgesneden bochten 2 
3021 10200 Kribvakken, stagnant 3 
3022 10200 Kribvakken, stagnant 3 
3023 10200 Kribvakken, stagnant 3 
3031 10300 verstoord gebied (zandwinning, wielen), stagnant 2 
3032 10300 verstoord gebied (zandwinning, wielen), stagnant 2 
3033 10300 verstoord gebied (zandwinning, wielen), stagnant 2 

3041 10400 kronkelwaardgeul, stagnant, dichtslibbend 2 
3042 10400 kronkelwaardgeul, stagnant, dichtslibbend 2 
3043 10400 kronkelwaardgeul, stagnant, dichtslibbend 2 
3051 10500 kronkelwaard, opslibbend: dichtbij en 'laag boven' de actieve rivier 2 
3052 10500 kronkelwaard, opslibbend: dichtbij en 'laag boven' de actieve rivier 2 
3053 10500 kronkelwaard, opslibbend: dichtbij en 'laag boven' de actieve rivier 2 
3061 10600 kronkelwaardrug, hoog opslibbend (uiteindelijk: kronkelwaardrug) 2 
3062 10600 kronkelwaardrug, hoog opslibbend (uiteindelijk: kronkelwaardrug) 2 
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Onderdelen van het verwachtingenlandschap: coderingen en beschrijving 

tT_code 
gGN_code 

Code 
Geom Beschrijving TMVV 

3063 10600 kronkelwaardrug, hoog opslibbend (uiteindelijk: kronkelwaardrug) 2 
3141 15400 crevassegeul, stagnant, dichtslibbend; doorsnijdt pre-deltaïsch 

landschap 
2 

3142 15400 crevassegeul, stagnant, dichtslibbend; doorsnijdt pre-deltaïsch 
landschap 

2 

3143 15400 crevassegeul, stagnant, dichtslibbend; volgt laagte in pre-deltaïsch 
lands. 

2 

3151 15500 crevasserug, opslibbend; doorsnijdt hoogte in pre-deltaïsch landschap 2 
3152 15500 crevasserug, opslibbend; doorsnijdt pre-deltaïsch landschap 2 

3153 15500 crevasserug, opslibbend; volgt laagte in pre-deltaïsch landschap 2 
3161 15600 hoge crevasserug, opslibbend;  

doorsnijdt hoogte in pre-deltaïsch landschap 
2 

3162 15600 hoge crevasserug, opslibbend;  
doorsnijdt pre-deltaïsch landschap 

2 

3163 15600 hoge crevasserug, opslibbend; volgt laagte in pre-deltaïsch landschap 2 
3251 20500 In deze toestand: Komgebied 

(pre-deltaïsch landschap, rel. hoog, maar inmiddels afgedekt) 
2 

3252 20500 In deze toestand: Komgebied 
(pre-deltaïsch landschap, middel hoog, inmiddels afgedekt) 

2 

3253 20500 In deze toestand: Komgebied 
(pre-deltaïsch landschap, laagte: actief dal/beekdal; inmiddels afgedekt) 

2 

3261 20600 (in praktijk, door 9999,9999,9999 tijdscodering, wordt 4261 gebruikt)  
Pre-deltaïschlandschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - relatief hoog) 

1 

3262 20600 (in praktijk, door 9999,9999,9999 tijdscodering, wordt 4262 gebruikt)  
Pre-deltaïschlandschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - midden) 

1 

3263 20600 (in praktijk, door 9999,9999,9999 tijdscodering, wordt 4263 gebruikt) 
Pre-deltaïschlandschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - relatief laag) 

2 

4011 10100 (komt nauwelijks voor) 
genormaliseerde vaargeul, dichtgeslibd /gedempt en tot oever 
verworden 

2 

4012 10100 (komt nauwelijks voor) 
genormaliseerde vaargeul, dichtgeslibd /gedempt en tot oever 
verworden 

2 

4013 10100 (komt nauwelijks voor) 
 genormaliseerde vaargeul, dichtgeslibd /gedempt en tot oever 
verworden 

2 

4021 10200 Kribvakken, hoog opgeslibd, verland 2 
4022 10200 Kribvakken, hoog opgeslibd, verland 2 
4023 10200 Kribvakken, hoog opgeslibd, verland 2 
4031 10300 verstoord gebied (weer opgevuld tot algemene omgevingshoogte) 2 
4032 10300 verstoord gebied (weer opgevuld tot algemene omgevingshoogte) 2 
4033 10300 verstoord gebied (weer opgevuld tot algemene omgevingshoogte) 2 
4041 10400 kronkelwaardgeul, verland, dichtgeslibd: laagte in overstromingsvlakte 2 
4042 10400 kronkelwaardgeul, verland, dichtgeslibd: laagte in overstromingsvlakte 2 
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Onderdelen van het verwachtingenlandschap: coderingen en beschrijving 

tT_code 
gGN_code 

Code 
Geom Beschrijving TMVV 

4043 10400 kronkelwaardgeul, verland, dichtgeslibd: laagte in overstromingsvlakte 2 
4051 10500 kronkelwaardrug, overstromingsvlakte, opgeslibd 2 
4052 10500 kronkelwaardrug, overstromingsvlakte, opgeslibd 2 
4053 10500 kronkelwaardrug, overstromingsvlakte, opgeslibd 2 

4061 10600 kronkelwaardrug, overstromingsvlakte, hoog opgeslibd  
(binnen uiterwaard, maar kan ouder zijn dan de bedijkte rivieren) 

1 

4062 10600 kronkelwaardrug, overstromingsvlakte, hoog opgeslibd  
(binnen uiterwaard, maar kan ouder zijn dan de bedijkte rivieren) 

1 

4063 10600 kronkelwaardrug, overstromingsvlakte, hoog opgeslibd  
(binnen uiterwaard, maar kan ouder zijn dan de bedijkte rivieren) 

1 

4141 15400 crevassegeul, dichtgeslibd, verland; doorsnijdt pre-deltaïsch landschap 2 
4142 15400 crevassegeul, dichtgeslibd, verland; doorsnijdt pre-deltaïsch landschap 2 
4143 15400 crevassegeul, dichtgeslibd, verland; volgt laagte in pre-deltaïsch 

landschap 
2 

4151 15500 crevasserug, opgeslibd; bedekt hoog pre-deltaïsch landschap 2 
4152 15500 crevasserug, opgeslibd; bedekt pre-deltaïsch landschap 2 
4153 15500 crevasserug, opgeslibd; bedekt laagte in pre-deltaïsch landschap 2 
4161 15600 crevasserug, hoog opgeslibd; bedekt hoog pre-deltaïsch landschap 1 
4162 15600 crevasserug, hoog opgeslibd; bedekt pre-deltaïsch landschap 1 
4163 15600 crevasserug, hoog opgeslibd; bedekt laagte in pre-deltaïsch landschap 1 
4251 20500 In deze toestand: Buitenbochtoeverwal (niet op beddinggordel)  

bedekt komgebied en pre-deltaïsch landschap (hoger: dekzand 
landschap)  

2 

4252 20500 In deze toestand: Buitenbochtoeverwal (niet op beddinggordel)  
bedekt komgebied en pre-deltaïsch landschap (midden: terras 
landschap) 

2 

4253 20500 In deze toestand: Buitenbochtoeverwal (niet op beddinggordel)  
bedekt komgebied en pre-deltaïsch landschap (laagte: rivier/beekdal) 

2 

4261 20600 Pre-deltaïsch landschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - relatief hoog) 

1 

4262 20600 Pre-deltaïsch landschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - midden) 

1 

4263 20600 Pre-deltaïsch landschap: dagzomend in uiterwaard  
(o.a. rand dekzandlandschap/stuwwal - relatief laag) 

2 
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G t/m N PDF-Atlas set, PDF-Catalogi en Digitale Bijlagen 

Bijlagen G tot en met L (de PDF Atlas set), bijlagen M en N (PDF-catalogi) en de volledige 

Digitale Bijlagen (GIS en database bestanden) zijn online beschikbaar gesteld via 

https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727.  

 

Na registratie zijn de PDF bijlagen en de Digitale Bijlagen daar te downloaden. Figuur G1 

toont de directory-structuur van de digitaal gedeponeerde dataset. 

 

 

 
 

Figuur G1 screenshot van de dataset via de web-interface van easy.DANS.knaw.nl 

  

https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727
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Bijsluiter UIKAV PDF Atlassen 
 

Raadpleging van de UIKAV 2014 producten via PDF-atlassen 

De PDF atlassen maken deel uit van de rapportage Archeologische verwachtingskaart 

uiterwaarden rivierengebied: Cohen, K.M., S. Arnoldussen, G. Erkens, Y.T. Van Popta & L.J. 

Taal (2014) Deltares rapport 1207078. De PDF atlassen bieden een snelle indruk van het 

archeologische verwachtingsbeeld en de onderliggende gegevensbasis en zijn bedoeld als 

niet-GIS preview van de diverse kaartproducten, met minimalistische legenda en belettering. 

  

Alle atlassen tonen de kaarten als 34 bladen en volgt de standaard kaartbladindeling voor 

Nederland. Linksboven loopt een index-kaartje mee, waarin ook de aanliggende 

kaartbladnummers zijn weergegeven. In het index-kaartje en in de hoofdkaart loopt, in blauwe 

letters, ook de rivierkilometrering mee (d.w.z. iedere hele km van de rivierhectometrering). De 

hoofdkaart toont verder het coördinatennet volgens het Rijksdriehoekstelsel (RD; iedere 

tweede km). De reliëf-schaduwering is afgeleid van AHN-1 (www.ahn.nl; opnames medio 

2000-2001) en functioneert als verdere topografische referentie. Wegen, sloten, reliëf en 

bebouwd gebied zijn er bijvoorbeeld in te herkennen. Bij reproductie op A2 is de schaal van 

de PDF atlassen 1:25,000. Dit is de papiergrootte in de PDF. Bij reproductie op A3 is de 

schaal 1:37,000, op A4 is de schaal 1:50,000. 

 

De legenda’s van de atlassen van de UIKAV basiskaarten verwijzen informeel naar de 

betrokken bronnen. Zie H3 en de literatuurlijsten in het rapport voor volledige bronopgaven. 

Deze bijsluiter bevat verdere bronverwijzingen. De atlas-sets van de UIKAV 

verwachtingskaarten hebben de basiskaarten als bron. De atlassen met de totaalkaart en de 

atlas-set met de tijdserie verwachtings-kaarten opgemaakt volgens de eenvoudige legenda 

verwijst naar de legenda van de IKAW3.  

 

In de hoofdkaart lopen in grijze belettering de namen en begrenzing van de gemeentes mee. 

In de hoofdkaart loopt in roze getallen een met de UIKAV 2014 ingevoerde nummering van 

uiterwaarddeelgebieden mee. Deze verwijzen naar Bijlage M: de PDF-catalogus met detail-

documentatie bij de de voor de UIKAV aangelegde basiskaarten (Bijlagen G, H, I; Digitale 

Bijlagen 01_Basiskaarten_Landschap en 02_Basiskaarten_Archeologie). Zie ook H5. 

 

Alternatieve en eigenlijke raadpleging van de UIKAV 2014 

Daadwerkelijke raadpleging van de archeologische verwachtingskaarten, bijvoorbeeld de 

‘scores’ op terrestrische en aquatisch archeologie voor een specifiek vlakje in een tijdsnede 

(§5.3), dient via web-portalen (http://www.archeologieinnederland.nl) of in GIS plaats te 

vinden (Digitale Bijlagen; DANS: https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727; 

persistent identifier URL: http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-3tzq-aa). 

  

Ook daadwerkelijke raadpleging van de gegevensbasis, en koppeling van de kaartbeelden 

naar informatie uit de vondstencatalogus (§3.2, Bijlage N) of de administratie van de 

rivierouderdom per deelvlakje in de uiterwaard (§4.1, Bijlage H), dient via web-portalen of in 

GIS plaats te vinden. Er is teveel bron-informatie en deze is te divers om dit via nummeringen 

en analoge verwijzingen tussen atlaskaarten en catalogi van telefoonboekdikte voor het hele 

projectgebied in kaartbeelden op 1:25,000 of erger te kunnen afvangen. Gebruikers van de 

UIKAV 2014 kunnen in de uitvoering van lokale projecten de in de Digitale Bijlagen 

opgenomen kaartlaag-opmaakbestanden gebruiken als startpunt voor rijker-gelabelde 

kaarten op maat (bijvoorbeeld op een schaal 1:10,000 of 1:5,000). Zie ook H7 in het rapport. 
  

http://www.ahn.nl/
https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:57727
http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-3tzq-aa
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Weergave in Adobe Acrobat Reader 

De PDF-atlassen zijn in Adobe Acrobat Reader het prettigst te bekijken in de Two Page 

Scrolling view. Het screenshot hieronder toont de betreffende instelling in het menu. De 

sneltoets-combinatie voor deze instelling is Alt-VPT (Alt-knop vast houden, V, P, T intoetsen). 

 

 
 
Figuur G2  screenshot van een PDF Atlas in de dubbel-pagina weergave in Acrobat Reader 
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Figuur G3 beeldsamenvatting van de inhoud van de dataset, zoals gedeponeerd op easy.dans.knaw.nl 
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