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Abstract 
Een digitale kaart met heel veel lagen: Archeologische waarnemingen, bodemgesteldheid, 

AHN, Culturele landschapselementen, geofysische boorinformatie, archeologische 
monumentenkaart AMK, archeologische verwachtingen kaart IKAW, tot en met 

museumspoorlijnen of kastelen en zo voorts toe. Het kan niet op! Dat alles in lagen direct 
inzichtelijk te maken om snel een afschatting te maken van de archeologische waarde van 

een bepaalde locatie. Probeer deze app! 



ARCHAPP – Het ‘Zwitsers zakmes’ voor de archeoloog/beleidsmaker in het Kromme Rijngebied v1a 

 
1 

Inhoudsopgave 
Figuren ................................................................................................................................................... 1 

Een digitale kaart t.b.v. Archeologisch Onderzoek Houten e.o. ............................................................. 2 

Inleiding .............................................................................................................................................. 2 

De Digitale kaart en de web applicatie ARCHAPP .............................................................................. 4 

Kaartlagen .......................................................................................................................................... 5 

Doelgroepen voor deze toepassing .................................................................................................... 5 

Voorbeelden van gebruik van de toepassing ......................................................................................... 6 

Voorbeeld 1 ........................................................................................................................................ 6 

Bijlagen ................................................................................................................................................. 11 

Bijlage 1 – Detailbeschrijving van de Informatielagen ...................................................................... 11 

AHN .............................................................................................................................................. 11 

Bodem .......................................................................................................................................... 12 

Omgevingsdienst .......................................................................................................................... 13 

Cultuurhistorische Atlas (CHAT) ................................................................................................... 13 

Ruimtelijke Plannen IMRO ............................................................................................................ 14 

 

 

Figuren 
Figuur 1 - Voorbeeld van de interactieve kaart - schermafdruk ............................................................. 3 

Figuur 2- Voorbeeld 2 van de interactieve kaart - schermafdruk ........................................................... 4 

Figuur 3 - Kaartlagen beschikbaar in de digitale kaart ............................................................................ 5 

Figuur 4 – Toepassing 1 – voorbeeld 1-1 Bestemmingsplan m.b.t. ’t Goy .............................................. 6 

Figuur 6 – Toepassing 1 - Voorbeeld 1-2 m.b.t. ‘t Goy ........................................................................... 7 

Figuur 5 - Voorbeeld 1-2 Resultaat link 'Meer Informatie' ..................................................................... 7 

Figuur 7 - Oude oeverwal in de directe omgeving van de bouwlocatie .................................................. 8 

Figuur 8 - Boormonsters in de directe omgeving van de bouwlocatie ................................................... 8 

Figuur 9 - Actuele hoogte van de bouwlocatie ( AHN ) en AMK terreinen. ............................................ 9 

Figuur 10- Archeologische waarnemingen in de omgeving van de bouwlocatie - met ARCHIS 

waarnemingsnummer ............................................................................................................................ 9 

Figuur 11 - Voor iedere waarneming de beschrijving ........................................................................... 10 

  

https://d.docs.live.net/0f056538b5951c9d/AWG%20Archeologisch%20Onderzoek/AWG%20GIS/ARCHAPP%20v1a.docx#_Toc23792436
https://d.docs.live.net/0f056538b5951c9d/AWG%20Archeologisch%20Onderzoek/AWG%20GIS/ARCHAPP%20v1a.docx#_Toc23792437
https://d.docs.live.net/0f056538b5951c9d/AWG%20Archeologisch%20Onderzoek/AWG%20GIS/ARCHAPP%20v1a.docx#_Toc23792439


ARCHAPP – Het ‘Zwitsers zakmes’ voor de archeoloog/beleidsmaker in het Kromme Rijngebied v1a 

 

2 

Een digitale kaart t.b.v. Archeologisch Onderzoek Houten e.o.1 
 

Inleiding 
 

De (amateur) archeoloog zit met een aantal vragen:  

• Als er ergens iets gevonden is, in welke context kan dat dan worden geplaatst? 

• Als er ergens iets opgegraven dreigt te worden, is het de moeite waard om er een 

archeologisch onderzoek te (laten) doen? 

•  Als er ergens een bodemverstoring is, wat betekent dat in archeologisch opzicht? 

• En zo voorts… 

Er is dus sprake van een onderzoeksaspect en een beleidsaspect. Het geografische element 

(‘ergens’2) is cruciaal in deze vraagstellingen. Om vanuit die geografische optiek de voor de diverse 

aspecten benodigde gegevens snel te kunnen vinden, is het idee geboren gebruik te maken van een 

toepassing van een online Geografisch Informatie Systeem (GIS).  

De Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ (AWG LdK) herkent de bovengenoemde aspecten en 

is daardoor gemotiveerd om de mogelijkheden nader te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren. 

Dit rapport beoogt in detail aan te geven wat nu qua online toepassing gerealiseerd is, en eveneens 

waar binnen afzienbare tijd aanvullingen te verwachten zijn. 

In een online GIS-toepassing kan snel relevante informatie worden ingezien, die via het web direct is 

op te vragen. Deze informatie wordt door tal van partijen3 aangeboden, echter de toepassing er van 

ligt niet voor de hand voor de gemiddelde archeoloog en/of beleidsmaker die met archeologie te 

maken heeft. Daarom is er een toepassing bedacht voor deze doelgroep: een eenvoudige web 

applicatie (‘app’) om de toegang tot diverse gegevensbronnen die relevant kunnen zijn voor de 

archeologie te faciliteren. 

In ArcGIS Online4 is een ‘web map’ – een digitale geografische kaart die online is te zien - aangemaakt 

waarop een web applicatie kan worden gerealiseerd. Hieronder wordt aan deze digitale kaart annex 

web applicatie (‘ARCHAPP’) gerefereerd als de ‘toepassing’. Het idee is het maken van een soort 

‘Zwitsers zakmes’ voor de archeoloog/beleidsmaker. Dat brengt met zich mee dat er een heel stel – 

voor de archeologie relevante – informatielagen in zitten die naar believen aan- of uit kunnen 

worden gezet. 

 
1 Codenaam: ARCHAPP 
2 Locatie 
3 Onder andere de Rijksoverheid, zoals RCE en Kadaster, RIVM, maar ookTNO, ArcGIS, PDOK 
4 https://www.arcgis.com/home/index.html 
  

https://www.arcgis.com/home/index.html
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Figuur 1 - Voorbeeld van de interactieve kaart - schermafdruk 

De vraag is uiteraard wie en hoe er gebruik van kan worden gemaakt. Een aantal mogelijke 

doelgroepen zijn ingeschat en beschreven in het hoofdstuk ‘Doelgroepen voor deze toepassing’. 

Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van online diensten zodat het onderhoud van de informatie 

die in de toepassing is ingebouwd minimaal is. Alleen de vaste bestanden welke nog niet via een 

online dienst zijn te verkrijgen, zoals de archeologische vondsten uit ARCHIS5, hebben het onderhoud 

door de verstrekker van de toepassing6 nodig. 

ARCHAPP bestaat feitelijk uit twee delen: 

1. Een digitale kaart 

2. Een web applicatie gebaseerd op de digitale kaart 

De digitale kaart kan worden beschouwd als een soort broncode, en wordt in eigen beheer 

gehouden7. De web applicatie daarentegen is openbaar en online te bereiken. De web applicatie 

heeft een aantal specifieke instelmogelijkheden. Het gebruik van de applicatie is daarmee 

specifieker; voor een algemener gebruik is de digitale kaart (‘web map’) meer van toepassing. 

 

 
5 Mogelijk komt er in de nabije toekomst een ARCHIS web-service, hetgeen het onderhoud van die gegevens zou vereenvoudigen.. 
6 Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’- Houten. http://www.archeologiehouten.nl/ 
7 Omdat in de digitale kaart een groot aantal opties voor het weergeven van informatie aanwezig is, wordt in uitzonderingsgevallen op 

aanvraag toestemming gegeven deze kaart direct online in te zien. 

 

http://www.archeologiehouten.nl/
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Figuur 2- Voorbeeld 2 van de interactieve kaart - schermafdruk 

De Digitale kaart en de web applicatie ARCHAPP 
 

In ArcGis Online8 is een digitale kaart gemaakt met als focus het Kromme Rijngebied. Daarbij moet 

worden aangetekend dat met verschuiven en in- of uitzoomen eenvoudig naar andere geografische 

gebieden kan worden gekeken. We tekenen hier onmiddellijk bij aan dat het verschuiven en in-of 

uitzoomen een wezenlijk interactief element van de toepassing is. 

Over de basiskaart - die de standaard geografische referentie9 geeft - kunnen diverse andere lagen 

worden geprojecteerd. Deze lagen zijn transparant; de mate van transparantie kan worden ingesteld. 

Ook de volgorde van de lagen kan worden ingesteld. Deze kaartlagen (‘layers’) bevatten de 

detailinformatie die de toepassing in feite definieert.  

De presentatie van die informatie is flexibel. Zo kan numerieke informatie (denk bijvoorbeeld aan 

aantallen vondsten per specifieke locatie) als zodanig worden gepresenteerd, maar ook kan er 

geaggregeerde data worden getoond zodat bijvoorbeeld de vondstintensiteit zichtbaar wordt. 

Veel informatie wordt op het internet aangeboden als een dienst (‘web service’). Door zo’n web-

service te koppelen aan een kaart-laag kan er een enorme hoeveelheid informatie in de kaart worden 

ingebouwd.  

Op basis van een kaart met een ruim aantal voor de doelgroep relevante kaartlagen is een toepassing 

(‘web app’) gegenereerd. Deze app - met codenaam ARCHAPP – is bedoeld voordirect gebruik door 

de doelgroep. ARCHAPP is direct te benaderen op het internet via de volgende link: 

https://www.arcgis.com/apps/InteractiveLegend/index.html?appid=6be65d83354049c791241ab2da

e7039f 

  

 
8 ArcGIS Online: https://www.arcgis.com/home/index.html  
9 Dit kan zijn een standaard geografische kaart, maar ook een luchtfoto. Er kan eventueel ook een andere kaart-laag als basiskaart worden 

ingesteld. 

https://www.arcgis.com/apps/InteractiveLegend/index.html?appid=6be65d83354049c791241ab2dae7039f
https://www.arcgis.com/apps/InteractiveLegend/index.html?appid=6be65d83354049c791241ab2dae7039f
https://www.arcgis.com/home/index.html
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Kaartlagen 
De onderstaande kaartlagen zijn ingebouwd in deze digitale kaart, zie Figuur 3. 

De kaartlagen kunnen interactief 

zichtbaar of weer onzichtbaar 

worden gemaakt, en in een 

aantal lagen is detail informatie 

beschikbaar om al- of niet te 

tonen. 

De laag archeologische vondsten 

is uitsluitend ter illustratie, en 

0mvat een selectie van de in 

ARCHIS10 aanwezige gegevens. 

De toepassing beoogt een 

functioneel overzicht te kunnen 

bieden van zaken van belang 

voor (het bewaken van) de 

archeologische waarden van het 

Kromme Rijngebied.  

Daar bij moet worden 

aangetekend dat de informatie 

van de meeste aangeboden 

diensten 

voor 

heel 

Nederland van toepassing zijn. 

 

Doelgroepen voor deze toepassing 
 

De volgende doelgroepen zijn voor deze toepassing gedefinieerd: 

1. Leden van de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer’ 

2. Leden van de AWN Afd. 12 – Utrecht 

3. Stedelijk archeologen met name van de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede 

4. Overige functioneel betrokkenen bij de archeologie van het Kromme Rijngebied 

5. Overige geïnteresseerden in de archeologie van het Kromme Rijngebied 

 

  

 
10 ARCHIS, het landelijk archeologisch informatie systeem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

Figuur 3 - Kaartlagen beschikbaar in de digitale kaart 
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Voorbeelden van gebruik van de toepassing 
 

In de hieronder weergegeven voorbeelden wordt uitgegaan van een aantal scenario’s die het gebruik 

van deze toepassing sturen. Afhankelijk van de vraagstelling worden bepaalde kaartlagen aan- of 

uitgezet. 

Voorbeeld 1 
Stel de stadsarcheoloog van de gemeente Houten wordt geconfronteerd met een aanvraag voor een 

bouwvergunning op een specifieke locatie in de gemeente Houten. Laten we in dit voorbeeld 

aannemen dat het de locatie Tuurdijk 19, ’t Goy is. De vragen die dan rijzen kunnen bijvoorbeeld zijn: 

• Is dit een archeologisch waardevol gebied? 

• Liggen er waardevolle archeologische gebieden in de buurt? 

• Zijn er in de omgeving van de bouwlocatie archeologische waarnemingen gerapporteerd? 

• Wat is er bekend uit geofysisch onderzoek? 

• Zijn er al eerdere grondverstoringen bekend? 

• Welke omgevingsdienst moet hier van op de hoogte zijn? 

Laten we het hier even bij houden. De volgende informatie kan relevant zijn: 

• Laag met AMK terreinen 

• Laag met archeologische waarnemingen 

• Laag met grondboringen 

o Eventueel ook AHN 

o Eventueel ook Bodem 

• Laag met omgevingsdiensten 

Dit kan met de digitale kaart in kwestie de volgende beelden opleveren: 

 

Eerst wordt er gekeken naar de voorgenomen bouwlocatie op de kaart van het Kromme Rijngebied 

en daarop de laag van voorkomende AMK terreinen. Er kan ingezoomd worden op de voorgenomen 

bouwlocatie. Het blijkt al vrijwel onmiddellijk dat er een aantal AMK terreinen in de buurt liggen. 

Figuur 4 – Toepassing 1 – voorbeeld 1-1 Bestemmingsplan m.b.t. ’t Goy 
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Figuur 6 – Toepassing 1 - Voorbeeld 1-2 m.b.t. ‘t Goy 

Bij het klikken op een kaartelement verschijnt een 

venster met informatie. Er kan eventueel ook nog 

extra informatie worden opgevraagd, zie de rood 

omcirkelde link in Figuur 6. 

Bij klikken op die link verschijnt het document, dat 

een raadsbesluit blijkt te zijn, zie Figuur 5. 

 

 

 

 

Er kan vervolgens gekeken worden naar de bodemgesteldheid en met name de ondergrond. Diverse 

informatielagen kunnen worden geraadpleegd. Allereerst de bodemgesteldheid. Dat geeft 

onmiddellijk een beeld van vroeger restgeulen in de ondergrond. De voorgenomen bouwlocatie blijkt 

redelijk dicht in de buurt van zo’n restgeul te liggen. Het zou dus kunnen dat langs zo’n restgeul 

bewoning is geweest. Zie Figuur 7. 

Dan willen we wellicht meer weten over de bodemgesteldheid. Zou er geofysische informatie 

beschikbaar zijn uit bijvoorbeeld booronderzoek? De grondboringen ter plaatse blijken zeer talrijk, 

zie Figuur 8. 

 

Figuur 5 - Voorbeeld 1-2 Resultaat link 'Meer 
Informatie' 
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Figuur 7 - Oude oeverwal in de directe omgeving van de bouwlocatie 

 

Figuur 8 - Boormonsters in de directe omgeving van de bouwlocatie 

In Figuur 8 valt de enorme hoeveelheid grondboringen op. Er bestaat een compleet grid van 

waarnemingen die gezamenlijk een duidelijk beeld geven van de bodemgesteldheid tussen de 

oppervlakte en een diepte van ca. 2 meter onder het maaiveld. 

De hoogte van het maaiveld kan verder worden bekken op de Actuele Hoogtekaart van Nederland 

(AHN), zoals weergegeven in Figuur 9. Merk op dat in de hoogte-informatie complementair is aan de 

bodeminformatie11.  

 
11 Vergelijk Figuur 7 met Figuur 9 



ARCHAPP – Het ‘Zwitsers zakmes’ voor de archeoloog/beleidsmaker in het Kromme Rijngebied v1a 

 
9 

 

Figuur 9 - Actuele hoogte van de bouwlocatie ( AHN ) en AMK terreinen. 

De vraag die ook moet worden beantwoord is welke archeologische waarnemingen in de directe 

omgeving van de voorgenomen bouwlocatie aanwezig zijn. Hiervoor is de landelijke archeologische 

database ARCHIS als bron genomen. Een uittreksel is hier gepresenteerd. De toepassing laat de 

waarnemingen tezamen met de ARCHIS waarnemingsnummers zien in Figuur 10. 

 

Figuur 10- Archeologische waarnemingen in de omgeving van de bouwlocatie - met ARCHIS waarnemingsnummer 

Als de gebruiker op zo’n waarneming (rode stip) klikt, verschijnt een venster met detailinformatie. Dit 

venster kan verder worden vergroot, om alle detailinformatie te kunnen inzien. Een voorbeeld is 

gegeven in Figuur 11. 
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Figuur 11 - Voor iedere waarneming de beschrijving 

Resumerend kan worden gesteld dat de beleidsmaker en/of de archeoloog aan de hand van deze set 

overzichten (Figuur 4 - Figuur 11) een eerste inschatting kan maken wat het archeologisch belang van 

de onderzochte locatie zou kunnen zijn. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 – Detailbeschrijving van de Informatielagen 
 

AHN12 
 

Data 

De datasets van het AHN1, AHN2 en AHN3 zijn beschikbaar als Open Data. Dat betekent dat de 
data door iedereen gratis en zonder beperkingen te gebruiken is. Zowel de rasterdata als de 
puntenwolken zijn te downloaden. 

Verschillen AHN 1,2 en 3 

Een opsomming van de verschillen tussen de verschillende AHN bronnen zijn: Tijdverschil/ 
inwinperiode, hoogtenauwkeurigheid, van filtering naar classificatie en puntdichtheid. Een 
verwijzing naar het document met meer details omtrent de verschillen volgt. Tot die tijd kunnen 
vragen gesteld worden via de kanalen hieronder genoemd. 

Webservices en downloads 

De datasets van het AHN1, AHN2 en AHN3 zijn beschikbaar als downloads en webservices 
via PDOK . De AHN 1 en AHN 2 zijn beschikbaar als directe downloads via Atomfeeds. 
De AHN 3 is beschikbaar via een downloadviewer. Meer informatie over de downloads vindt u 
onder het tabblad Downloads. 

De webservices vindt u onder het tabblad “Geoservices”. Ook kunt u de data inzien via de PDOK 
viewer of AHN viewer. 

 

 
12 Bron: https://www.pdok.nl/introductie/-/article/actueel-hoogtebestand-nederland-ahn3-  

https://downloads.pdok.nl/ahn3-downloadpage/
https://www.pdok.nl/viewer
https://www.pdok.nl/viewer
http://www.ahn.nl/common-nlm/viewer.html
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/actueel-hoogtebestand-nederland-ahn3-
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Bodem 

GDN 

 

En ook: 

IKAW 

Data eigenaar: Rijkswaterstaat | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl 

Alle datasets van deze eigenaar 

Thema: Bodem 

Status: Beschikbaar 

Archeologische waarden zijn zeker in Nederland veelal onzichtbaar. Ze liggen grotendeels 

verborgen in de bodem of onder water, waardoor ze niet eenvoudig te karteren zijn. Nu 

archeologische waarden in toenemende mate in de planvorming en in de uitvoering van 

projecten worden meegenomen, is de handicap van deze onzichtbaarheid actueler dan ooit. 

Om toch greep te krijgen op die nog onbekende archeologie, is getracht daarover 

voorspellingen te doen door gegevens die wel bekend zijn, te extrapoleren. Voor het 

grondgebied van de provincie Flevoland zijn de 

voorspellingen niet gebaseerd op extrapolatie van bekende gegevens, maar op modellen die 

inzichten in landschapsontwikkelingen combineren met kennis over landschapsgebruik in de 

prehistorie. Deze voorspellingen zijn weergegeven op de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW). De IKAW geeft daardoor een beeld van het bodemarchief 

dat complementair is aan de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) waarop bekende en 

https://nationaalgeoregister.nl/
https://data.overheid.nl/dataset?facet_authority%5B0%5D=http%3A//standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijkswaterstaat
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gewaardeerde vindplaatsen zijn opgenomen. 

Het IKAW (2008, 3de generatie) is een door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

uitgegeven rasterbestand. Ten behoeve van het gebruik in een GIS is dit bestand 

geconverteerd naar een vector bestand (vlakken) voorzien van IKAW-waarde en lokatie 

(land /water) informatie. De ruimtelijke en thematische indeling van het bestand is gelijk aan 

het bronbestand. 

Tags: archeologie 

 

Omgevingsdienst 

 

Cultuurhistorische Atlas (CHAT) 
Dataset 

CHAT - monumenten (MIP) 

Data eigenaar: Provincie Utrecht | Uit catalogus: NationaalGeoregister.nl 

Alle datasets van deze eigenaar 

Thema: Cultuur en recreatie 

Status: Beschikbaar 

Toegang: Publiek 

Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT), monumenten 

(Monumenten Inventarisatie Project - MIP). Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 

januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data beschikbaar. 

Tags: cultuurhistorie cultuurhistorische-waardenkaarten informatief monumenten rijksmonumenten 

 

https://data.overheid.nl/dataset?facet_tags%5B0%5D=archeologie
https://nationaalgeoregister.nl/
https://data.overheid.nl/dataset?facet_authority%5B0%5D=http%3A//standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_%28provincie%29
https://data.overheid.nl/dataset?facet_tags%5B0%5D=cultuurhistorie
https://data.overheid.nl/dataset?facet_tags%5B0%5D=cultuurhistorische-waardenkaarten
https://data.overheid.nl/dataset?facet_tags%5B0%5D=informatief
https://data.overheid.nl/dataset?facet_tags%5B0%5D=monumenten
https://data.overheid.nl/dataset?facet_tags%5B0%5D=rijksmonumenten
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Ruimtelijke Plannen IMRO 

 

 


