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Appingedam 3 1 Overzicht van bekende vindplaatsen

https://www.appingedam.nl/document.php?m=22&fileid=71125&f=

e037388e42180758ce2df3a896f2b494&attachment=1&c=69106 https://www.appingedam.nl

https://www.appingedam.nl/inwoners/ruimtelijke-

plannen_43514/item/archeologische-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_69106.html

Appingedam 3 1

Verwachtingskaart voor de periode Laat Paleolithicum - 

Vroege Bronstijd

https://www.appingedam.nl/document.php?m=22&fileid=71131&f=

8b647295336f5945b4184a09b427f820&attachment=1&c=69106 https://www.appingedam.nl

https://www.appingedam.nl/inwoners/ruimtelijke-

plannen_43514/item/archeologische-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_69106.html

Appingedam 3 1

Verwachtingskaart voor de periode Late Bronstijd - 

Middeleeuwen

https://www.appingedam.nl/document.php?m=22&fileid=71134&f=

9a7f1d4a56465bd840955c4f1c8a824e&attachment=1&c=69106 https://www.appingedam.nl

https://www.appingedam.nl/inwoners/ruimtelijke-

plannen_43514/item/archeologische-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_69106.html

Appingedam 3 1 Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart

https://www.appingedam.nl/document.php?m=22&fileid=71137&f=

bbdf41d815743ff8c930ba0a38b3dae6&attachment=1&c=69106 https://www.appingedam.nl

https://www.appingedam.nl/inwoners/ruimtelijke-

plannen_43514/item/archeologische-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_69106.html

Delfzijl 10 1 cultuurhistorische waardenkaart gemeente Delfzijl

https://delfzijl.raadsinformatie.nl/document/3110179/1/8b_Cultuurhi

storische_waardenkaart https://www.delfzijl.nl

Groningen 14 1 https://gemeente.groningen.nl

https://gemeente.groningen.nl/bouwen-en-wonen/monumenten-

en-archeologie

https://gemeente.groningen.nl/bouwen-en-

wonen/monumenten-en-archeologie

https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/in

dex.html?id=969283f9fa25440690124ae03b9b08f2

Het Hogeland 1966 1 https://hethogeland.nl/

Loppersum 24 1 Archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart

https://www.loppersum.nl/document.php?m=21&fileid=100996&f=

a76991891871998c6e5ec051d6a2c7e7&attachment=1&c=18568 https://www.loppersum.nl

https://www.loppersum.nl/bestuur-

organisatie/beleidsstukken_41643/item/kunst-cultuur-

monumenten_18568.html

https://www.loppersum.nl/wonen-leven/cultureel-

erfgoed_43043/

Midden-Groningen 1952 1 Beleidskaart archeologie gemeente Slochteren

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Slochteren/i

241669.pdf https://www.midden-groningen.nl

https://www.midden-groningen.nl/plannen-

projecten/publicatie/archeologie

https://www.midden-groningen.nl/plannen-

projecten/publicatie/erfgoed

https://midden-

groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.ht

ml?id=1b55584b60254240a8e282235a455edb

Midden-Groningen 1952 1 Archeologische waarden Hoogezand-Sappemeer

https://www.midden-groningen.nl/data/publicatie-

website/archeologie/Archeologische%20verwachtingskaart%20Mid

den-

Groningen%20mei%202018.pdf?_dc=1528142245676&_dc=1528142

245688 https://www.midden-groningen.nl

https://www.midden-groningen.nl/plannen-

projecten/publicatie/archeologie

https://www.midden-groningen.nl/plannen-

projecten/publicatie/erfgoed

https://midden-

groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.ht

ml?id=1b55584b60254240a8e282235a455edb

Midden-Groningen 1952 1 verwachtingskaart archeologie en cultuurhistorie

https://www.midden-groningen.nl/data/publicatie-

website/archeologie/Archeologische%20verwachtingskaart%2020

%20september%202018%20(concept).pdf?_dc=1537534171667&_dc

=1537534171677 https://www.midden-groningen.nl

https://www.midden-groningen.nl/plannen-

projecten/publicatie/archeologie

https://www.midden-groningen.nl/plannen-

projecten/publicatie/erfgoed

https://midden-

groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.ht

ml?id=1b55584b60254240a8e282235a455edb

Oldambt 1895 1 beleidskaart archeologie gemeente Oldambt

https://www.gemeente-

oldambt.nl/sites/default/files/beleidskaart_nota_archeologie.pdf https://www.gemeente-oldambt.nl https://www.gemeente-oldambt.nl/erfgoed-en-archeologie https://www.gemeente-oldambt.nl/cultureel-erfgoed

Pekela 765 1 beleidskaart archeologie gemeente Pekela

https://www.pekela.nl/dsresource?objectid=fe59ab21-729b-42f1-

aec7-54e5fad45e76 https://www.pekela.nl

https://www.pekela.nl/Inwoners/Bestemmingsplannen/Monumente

n/Monumentenbeleid

https://www.pekela.nl/Inwoners/Bestemmingsplannen/Mo

numenten/Monumentenbeleid

Pekela 765 1 beleidskaart archeologie gemeente Pekela

https://www.pekela.nl/dsresource?objectid=881dcae3-beba-4472-

a2ae-2e5dbdc9b037&type=pdf&& https://www.pekela.nl

https://www.pekela.nl/Inwoners/Bestemmingsplannen/Monumente

n/Monumentenbeleid

https://www.pekela.nl/Inwoners/Bestemmingsplannen/Mo

numenten/Monumentenbeleid

Stadskanaal 37 1 https://www.stadskanaal.nl

Veendam 47 1

Kaart gebouwde monumenten, parken en beschermde 

gezichten, gemeente Veendam

https://www.veendam.nl/dsresource?objectid=e8f802db-9583-44fc-

bf98-f997786c8ffe&type=org&& https://www.veendam.nl

Veendam 47 1

Beleidskaart archeologie en cultuurhistorie gemeente 

Veendam

https://www.veendam.nl/dsresource?objectid=1e0f0e83-739e-460f-

9c52-6bb82055ddba&type=org&& https://www.veendam.nl

Veendam 47 1

Beleidskaart archeologie en cultuurhistorie gemeente 

Veendam

https://www.veendam.nl/dsresource?objectid=02296543-643c-4565-

a380-21a0150fe825&type=pdf https://www.veendam.nl

Westerkwartier 1969 1 https://www.westerkwartier.nl/

https://www.westerkwartier.nl/bestuur-organisatie/documenten-

bestuur-en-organisatie_3622/rubriek/gebouwd-erfgoed-en-

archeologie_1843.html

https://www.westerkwartier.nl/bestuur-

organisatie/documenten-bestuur-en-

organisatie_3622/rubriek/gebouwd-erfgoed-en-

archeologie_1843.html

Westerwolde 1950 1 https://www.westerwolde.nl

Achtkarspelen 59 2 https://www.achtkarspelen.nl https://www.fryslan.frl/famke

Ameland 60 2 https://www.ameland.nl https://www.fryslan.frl/famke

Dantumadiel 1891 2 https://www.dantumadiel.frl https://www.fryslan.frl/famke

De Fryske Marren 1940 2 https://www.defryskemarren.nl/

https://www.defryskemarren.nl/onderwerpen/bodemonderzoek_43

862/ https://www.fryslan.frl/famke

Harlingen 72 2 https://www.harlingen.nl https://www.fryslan.frl/famke

Heerenveen 74 2 https://www.heerenveen.nl

https://www.heerenveen.nl/wonen/geschiedenis/cultuurhis

torisch-erfgoed/ https://www.fryslan.frl/famke

Leeuwarden 80 2 archeologische waardekaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Leeuwarden

/i217825.pdf https://www.leeuwarden.nl

https://www.leeuwarden.nl/nl/vergunning-

aanvragen/omgevingsvergunning/archeologie https://historischcentrumleeuwarden.nl/monumenten https://www.fryslan.frl/famke

Leeuwarden 80 2 archeologische waardenkaart Leeuwarden https://www.leeuwarden.nl/nl/file/1793/download https://www.leeuwarden.nl

https://www.leeuwarden.nl/nl/vergunning-

aanvragen/omgevingsvergunning/archeologie https://historischcentrumleeuwarden.nl/monumenten https://www.fryslan.frl/famke

Noardeast-Fryslân 1970 2 https://www.noardeast-fryslan.nl/ https://www.fryslan.frl/famke

Ooststellingwerf 85 2

Verwachtingskaart en beleidsadvieskaart Archeologie, 

gemeente Ooststellingwerf

https://simcms.ooststellingwerf.nl/mgd/files/archeologische_verwa

chtingskaart_en_beleidsadvieskaart.pdf https://www.ooststellingwerf.nl https://www.ooststellingwerf.nl/archeologie https://www.fryslan.frl/famke

Opsterland 86 2 https://www.opsterland.nl https://www.fryslan.frl/famke

Súdwest-Fryslân 1900 2 https://www.gemeentesudwestfryslan.nl https://www.fryslan.frl/famke

Schiermonnikoog 88 2 https://www.schiermonnikoog.nl https://www.fryslan.frl/famke

Smallingerland 90 2 https://www.smallingerland.nl https://www.fryslan.frl/famke

Terschelling 93 2 https://www.terschelling.nl https://www.fryslan.frl/famke

Tytsjerksteradiel 737 2 https://www.t-diel.nl https://www.fryslan.frl/famke

Vlieland 96 2 https://www.vlieland.nl https://www.fryslan.frl/famke

Waadhoeke 1949 2 https://www.waadhoeke.nl https://www.fryslan.frl/famke

Weststellingwerf 98 2 https://www.weststellingwerf.nl https://www.fryslan.frl/famke

Aa en Hunze 1680 3

Kenmerkenkaart historisch cultuurlandschap en 

landschapselementen

https://www.aaenhunze.nl/dsresource?objectid=7c665ef7-e843-

4ccc-abf3-75d1160fa216&type=pdf&& https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Aa en Hunze 1680 3

Kenmerkenkaart historisch cultuurlandschap en 

landschapselementen

https://www.aaenhunze.nl/dsresource?objectid=51ac8839-4dab-

4423-b12a-656af82082b2&type=pdf&& https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48
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Aa en Hunze 1680 3

Kenmerkenkaart historisch cultuurlandschap en 

landschapselementen

https://www.aaenhunze.nl/dsresource?objectid=4cc3230b-333e-

4ece-b66c-7d4e3781f8fc&type=pdf&& https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Aa en Hunze 1680 3

Kenmerkenkaart historisch cultuurlandschap en 

landschapselementen

https://www.aaenhunze.nl/dsresource?objectid=0eadef88-8c2a-

4722-977e-5217885cf9e5&type=pdf&& https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Aa en Hunze 1680 3 Kenmerkenkaart historische bouwkunst en stedenbouw.

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_r

ecreatie_en_toerisme/Kunst_en_cultuur/Cultuurhistorische_waarde

nkaart/RA3000_AACU_kb2_bl1_def.org https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Aa en Hunze 1680 3 Kenmerkenkaart historische bouwkunst en stedenbouw.

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_r

ecreatie_en_toerisme/Kunst_en_cultuur/Cultuurhistorische_waarde

nkaart/RA3000_AACU_kb2_bl2_def.org https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Aa en Hunze 1680 3 Kenmerkenkaart historische bouwkunst en stedenbouw.

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_r

ecreatie_en_toerisme/Kunst_en_cultuur/Cultuurhistorische_waarde

nkaart/RA3000_AACU_kb2_bl3_def.org https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Aa en Hunze 1680 3 Kenmerkenkaart historische bouwkunst en stedenbouw.

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_r

ecreatie_en_toerisme/Kunst_en_cultuur/Cultuurhistorische_waarde

nkaart/RA3000_AACU_kb2_bl4_def.org https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Aa en Hunze 1680 3

Waarderingskaart historisch cultuurlandschap, 

landschapselementen, historische bouwkunst en 

stedenbouw.

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_r

ecreatie_en_toerisme/Kunst_en_cultuur/Cultuurhistorische_waarde

nkaart/RA3000_AACU_kb3_bl1_def.org https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Aa en Hunze 1680 3

Waarderingskaart historisch cultuurlandschap, 

landschapselementen, historische bouwkunst en 

stedenbouw.

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_r

ecreatie_en_toerisme/Kunst_en_cultuur/Cultuurhistorische_waarde

nkaart/RA3000_AACU_kb3_bl2_def.org https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Aa en Hunze 1680 3

Waarderingskaart historisch cultuurlandschap, 

landschapselementen, historische bouwkunst en 

stedenbouw.

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_r

ecreatie_en_toerisme/Kunst_en_cultuur/Cultuurhistorische_waarde

nkaart/RA3000_AACU_kb3_bl3_def.org https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Aa en Hunze 1680 3

Waarderingskaart historisch cultuurlandschap, 

landschapselementen, historische bouwkunst en 

stedenbouw.

https://www.aaenhunze.nl/Inwoners_verenigingen/Sport_cultuur_r

ecreatie_en_toerisme/Kunst_en_cultuur/Cultuurhistorische_waarde

nkaart/RA3000_AACU_kb3_bl4_def.org https://www.aaenhunze.nl https://www.aaenhunze.nl/chwk

https://aaenhunze.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.ht

ml?appid=b0e67455432441158723af046eb0ad48

Assen 106 3 https://www.assen.nl

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Borger-Odoorn 1681 3 Archeologische bronnenkaart

https://www.borger-

odoorn.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Kaart_1.pdf https://www.borger-odoorn.nl https://www.borger-odoorn.nl/bouwen/archeologie.html

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Borger-Odoorn 1681 3 Landschaps- en archeologische verwachtingenkaart

https://www.borger-

odoorn.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Kaart_2.pdf https://www.borger-odoorn.nl https://www.borger-odoorn.nl/bouwen/archeologie.html

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Coevorden 109 3 https://www.coevorden.nl

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

De Wolden 1690 3 https://www.dewolden.nl

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Emmen 114 3 Archeologische beleidskaart Emmen

https://www.gemeenteraademmen.nl/nc/vergaderingen/document/

document/35695/via/theme%3A1429.html https://www.emmen.nl

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Emmen 114 3 bronnenkaart

https://www.gemeenteraademmen.nl/nc/vergaderingen/document/

document/44482/via/itemattachment%3A16920.html?tx_windcorsa

_pi1%5Bdownload%5D=1 https://www.emmen.nl

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Emmen 114 3 beleidskaart

https://www.gemeenteraademmen.nl/nc/vergaderingen/document/

document/44488/via/itemattachment%3A16920.html?tx_windcors

a_pi1%5Bdownload%5D=1 https://www.emmen.nl

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Hoogeveen 118 3 https://www.hoogeveen.nl

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Meppel 119 3 https://www.meppel.nl

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Midden-Drenthe 1731 3 https://www.middendrenthe.nl

https://midden-

drenthe.maps.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appi

d=b3973a4af4864208aed9c54b3b15f9d6

Noordenveld 1699 3 Archeologische bronnenkaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Noordenvel

d/i173190.pdf https://www.gemeentenoordenveld.nl

https://www.gemeentenoordenveld.nl/vrije_tijd/kunst_en_cultuur/c

ultureel_erfgoed/

https://www.gemeentenoordenveld.nl/vrije_tijd/kunst_en_

cultuur/cultureel_erfgoed/

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Noordenveld 1699 3 archeologische landschapsverwachtingskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Noordenvel

d/i174266.pdf https://www.gemeentenoordenveld.nl

https://www.gemeentenoordenveld.nl/vrije_tijd/kunst_en_cultuur/c

ultureel_erfgoed/

https://www.gemeentenoordenveld.nl/vrije_tijd/kunst_en_

cultuur/cultureel_erfgoed/

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Tynaarlo 1730 3 Archeologische landschaps- en verwachtingskaart

https://www.provincie.drenthe.nl/publish/library/361/landschap_ver

wachting_a0.jpg https://www.tynaarlo.nl https://www.tynaarlo.nl/archeologie-en-vondsten https://www.tynaarlo.nl/cultuur/monumenten

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Tynaarlo 1730 3 archeologische beleidskaart

https://www.tynaarlo.nl/ruimtelijkeplannen/NL.IMRO.1730.BPNoor

dEs-0401/b_NL.IMRO.1730.BPNoordEs-0401_bijlage100.pdf https://www.tynaarlo.nl https://www.tynaarlo.nl/archeologie-en-vondsten https://www.tynaarlo.nl/cultuur/monumenten

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Tynaarlo 1730 3

cultuurhistorische beleidswaardenkaart van de gemeente 

Tynaarlo

https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/7-

januari/20:00/Structuurvisie-Cultuurhistorie-2014-2024-een-juweel-

tussen-twee-provinciehoofdsteden/pnt-10-Structuurvisie-

Cultuurhist-bijlage-Deel-A-B-Beleidswaardenkaart.pdf https://www.tynaarlo.nl https://www.tynaarlo.nl/archeologie-en-vondsten https://www.tynaarlo.nl/cultuur/monumenten

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL
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Westerveld 1701 3 archeologische beleidsadvieskaart

https://www.gemeentewesterveld.nl/dsresource?type=pdf&objectid

=df73ab58-54c3-454e-856b-

9c8960c681d1&versionid=&subobjectname= https://www.gemeentewesterveld.nl

https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Sport_cultuur_recre

atie_en_toerisme/Monumentenzorg_en_archeologie/Archeologie

https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Sport_cultu

ur_recreatie_en_toerisme/Monumentenzorg_en_archeolog

ie/Cultuurhistorische_waardenkaart

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Westerveld 1701 3

Cultuurhistrische waardenkaart van de gemeente 

Westerveld

https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Sport_cultuur_recre

atie_en_toerisme/Monumentenzorg_en_archeologie/Cultuurhistori

sche_waardenkaart/Cultuurhistorische_waardenkaart_blad_1.pdf https://www.gemeentewesterveld.nl

https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Sport_cultuur_recre

atie_en_toerisme/Monumentenzorg_en_archeologie/Archeologie

https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Sport_cultu

ur_recreatie_en_toerisme/Monumentenzorg_en_archeolog

ie/Cultuurhistorische_waardenkaart

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Westerveld 1701 3

Cultuurhistrische waardenkaart van de gemeente 

Westerveld

https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Sport_cultuur_recre

atie_en_toerisme/Monumentenzorg_en_archeologie/Cultuurhistori

sche_waardenkaart/Cultuurhistorische_waardenkaart_blad_2.pdf https://www.gemeentewesterveld.nl

https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Sport_cultuur_recre

atie_en_toerisme/Monumentenzorg_en_archeologie/Archeologie

https://www.gemeentewesterveld.nl/Inwoners/Sport_cultu

ur_recreatie_en_toerisme/Monumentenzorg_en_archeolog

ie/Cultuurhistorische_waardenkaart

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src/?lang=nl&topic=kern

kwtotaal&bgLayer=openbasiskaart.nl&layers=GBI.FO_MAS

K_DR_NL

Almelo 141 4 https://www.almelo.nl

Borne 147 4 Archeologische verwachtings- en advieskaart.

https://www.borne.nl/sites/default/files/Archeologische_verwachtin

gskrt_Borne_2008.pdf https://www.borne.nl

https://www.borne.nl/digitaal-

inzien/producten/productlijst/archeologie

Dalfsen 148 4 archeologische beleidskaart

https://ris.dalfsen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/28-

januari/19:30/Evaluatie-archeologiebeleidsplan/10---Evaluatie-

archeologiebeleidsplan--BELEIDSKAART--20130128.pdf https://www.dalfsen.nl

Deventer 150 4

Geomorfogenetische kaart van de gemeente Deventer, 

schaal 1:10.000. West

https://ruimtelijkerfgoed.deventer.nl/archeologie/verwachtingskaar

ten-amp-inventarisaties/documenten-verwachtingskaarten-amp-

inventarisaties/geomorfologische-kaart/geomorfogenetische-kaart-

west.pdf https://www.deventer.nl https://www.deventer.nl/archeologie

Deventer 150 4

Geomorfogenetische kaart van de gemeente Deventer, 

schaal 1:10.000. Midden

https://ruimtelijkerfgoed.deventer.nl/archeologie/verwachtingskaar

ten-amp-inventarisaties/documenten-verwachtingskaarten-amp-

inventarisaties/geomorfologische-kaart/geomorfogenetische-kaart-

midden.pdf https://www.deventer.nl https://www.deventer.nl/archeologie

Deventer 150 4

Geomorfogenetische kaart van de gemeente Deventer, 

schaal 1:10.000. Oost

https://ruimtelijkerfgoed.deventer.nl/archeologie/verwachtingskaar

ten-amp-inventarisaties/documenten-verwachtingskaarten-amp-

inventarisaties/geomorfologische-kaart/geomorfogenetische-kaart-

oost.pdf https://www.deventer.nl https://www.deventer.nl/archeologie

Deventer 150 4

Archeologische waarden- en verwachtingskaart voor de 

gemeente Deventer, schaal 1:10.000 in drie bladen: west

https://ruimtelijkerfgoed.deventer.nl/archeologie/verwachtingskaar

ten-amp-inventarisaties/documenten-verwachtingskaarten-amp-

inventarisaties/verwachtingskaart-west.pdf https://www.deventer.nl https://www.deventer.nl/archeologie

Deventer 150 4

Archeologische waarden- en verwachtingskaart voor de 

gemeente Deventer, schaal 1:10.000 in drie bladen: midden

https://ruimtelijkerfgoed.deventer.nl/archeologie/verwachtingskaar

ten-amp-inventarisaties/documenten-verwachtingskaarten-amp-

inventarisaties/verwachtingskaart-midden.pdf https://www.deventer.nl https://www.deventer.nl/archeologie

Deventer 150 4

Archeologische waarden- en verwachtingskaart voor de 

gemeente Deventer, schaal 1:10.000 in drie bladen: oost

https://ruimtelijkerfgoed.deventer.nl/archeologie/verwachtingskaar

ten-amp-inventarisaties/documenten-verwachtingskaarten-amp-

inventarisaties/verwachtingskaart-oost.pdf https://www.deventer.nl https://www.deventer.nl/archeologie

Dinkelland 1774 4 https://www.dinkelland.nl

Enschede 153 4 beleidskaart archeologie

https://dloket.enschede.nl/loket/sites/default/files/DOC/beleidskaar

t_archeologie.pdf https://www.enschede.nl https://www.enschede.nl/openbare-ruimte/bodem/archeologie

https://www.enschede.nl/vrijetijd/cultuurhistorische-

waardenkaart

https://enschede.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/ind

ex.html?id=b2427e6ad6524d37a597049e7811d9ff

Haaksbergen 158 4

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart gemeente 

Haaksbergen

https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Vergunningen/Projecte

n/Archeologie/2011_08_RA1954_HAVK_kb1_blad1.pdf https://www.haaksbergen.nl

https://www.haaksbergen.nl/Projectenenbeleid/Archeologisch-

beleid.html

https://www.haaksbergen.nl/Inwoners/Vergunningen-en-

plannen/Monumenten.html

Haaksbergen 158 4

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart gemeente 

Haaksbergen

https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Vergunningen/Projecte

n/Archeologie/2011_08_RA1954_HAVK_kb1_blad2.pdf https://www.haaksbergen.nl

https://www.haaksbergen.nl/Projectenenbeleid/Archeologisch-

beleid.html

https://www.haaksbergen.nl/Inwoners/Vergunningen-en-

plannen/Monumenten.html

Haaksbergen 158 4

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart gemeente 

Haaksbergen

https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Vergunningen/Projecte

n/Archeologie/2011_08_RA1954_HAVK_kb1_blad3.pdf https://www.haaksbergen.nl

https://www.haaksbergen.nl/Projectenenbeleid/Archeologisch-

beleid.html

https://www.haaksbergen.nl/Inwoners/Vergunningen-en-

plannen/Monumenten.html

Haaksbergen 158 4 Archeologische beleidsadvieskaart gemeente Haaksbergen

https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Vergunningen/Projecte

n/Archeologie/2011_08_RA1954_HAVK_kb2_blad1.pdf https://www.haaksbergen.nl

https://www.haaksbergen.nl/Projectenenbeleid/Archeologisch-

beleid.html

https://www.haaksbergen.nl/Inwoners/Vergunningen-en-

plannen/Monumenten.html

Haaksbergen 158 4 Archeologische beleidsadvieskaart gemeente Haaksbergen

https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Vergunningen/Projecte

n/Archeologie/2011_08_RA1954_HAVK_kb2_blad2.pdf https://www.haaksbergen.nl

https://www.haaksbergen.nl/Projectenenbeleid/Archeologisch-

beleid.html

https://www.haaksbergen.nl/Inwoners/Vergunningen-en-

plannen/Monumenten.html

Haaksbergen 158 4 Archeologische beleidsadvieskaart gemeente Haaksbergen

https://www.haaksbergen.nl/Docs/Inwoners/Vergunningen/Projecte

n/Archeologie/2011_08_RA1954_HAVK_kb2_blad3.pdf https://www.haaksbergen.nl

https://www.haaksbergen.nl/Projectenenbeleid/Archeologisch-

beleid.html

https://www.haaksbergen.nl/Inwoners/Vergunningen-en-

plannen/Monumenten.html

Hardenberg 160 4 https://www.hardenberg.nl

https://www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologie.html

https://web-

nedglobe.nedgraphicscs.nl/index_web.html?tma=83&w=12

80&h=768/map

Hellendoorn 163 4 https://www.hellendoorn.nl

Hengelo 164 4 cultuurhistorische waardenkaart

https://www.hengelo.nl/Welkom-in-

Hengelo/BIS(content)/Bestuursstukken/Raadsstukken-2014/Stukken-

Zaaknummer/1012138---Definitief-vaststellen-Beleidsnota-

Cultuurhistorisch-Erfgoed-2014-2022/1012138---Waardenkaart.html https://www.hengelo.nl

https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/Bezoek-

Hengelo/Historie/Archeologie.html

Hof van Twente 1735 4 archeolandschappelijke eenhedenkaart

https://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/hofvantwente/inwone

rs/archeologiebeleid/bijlage_6_archeolandschapp-

_eenhedenkaart_Hof_van_Twente_klein.pdf https://www.hofvantwente.nl

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-

verbouwen/erfgoed/archeologiebeleid.html

Hof van Twente 1735 4 archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

https://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/hofvantwente/inwone

rs/archeologiebeleid/bijlage_7_archeologische_verwachtingskrt_Ho

f_van_Twente_klein.pdf https://www.hofvantwente.nl

https://www.hofvantwente.nl/bouwen-en-

verbouwen/erfgoed/archeologiebeleid.html
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Kampen 166 4 https://www.kampen.nl

Losser 168 4 https://www.losser.nl

Oldenzaal 173 4 https://www.oldenzaal.nl https://www.oldenzaal.nl/cultuurhistorische-waardenkaart

https://ozaal.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?ap

pid=7f047309e30942b5ba7f74926a364dc8

Olst-Wijhe 1773 4 archeologische verwachtingskaart

https://www.olst-wijhe.nl/samenleven/kunst-en-

cultuur/cultuur/archeologische-verwachtingskaart-olst-wijhe.pdf https://www.olst-wijhe.nl https://www.olst-wijhe.nl/cultuur https://www.olst-wijhe.nl/cultuur

Olst-Wijhe 1773 4 archeolandschappelijke eenhedenkaart https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:42364/tab/2 https://www.olst-wijhe.nl https://www.olst-wijhe.nl/cultuur https://www.olst-wijhe.nl/cultuur

Ommen 175 4 https://www.ommen.nl https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen/cultureel-erfgoed.html

https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen/cultureel-

erfgoed.html

Raalte 177 4 https://www.raalte.nl https://www.raalte.nl/archeologie

Rijssen-Holten 1742 4 archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

https://www.rijssen-holten.nl/data/publicatie-

website/archeologie/Archeologische%20verwachtingskaart.pdf?_dc

=1521643716235&_dc=1521643716255 https://www.rijssen-holten.nl https://www.rijssen-holten.nl/inwoner/publicatie/archeologie

https://www.rijssen-holten.nl/inwoner/publicatie/erfgoed-

op-de-kaart

Staphorst 180 4 archeolandschappelijke eenhedenkaart

https://www.staphorst.nl/document.php?m=33&fileid=36907&f=9a

9b444b27f4f97e3a90a6ed3b1b1f97&attachment=0&c=43193 https://www.staphorst.nl

https://www.staphorst.nl/bestuur/beleidsstukken_42852/item/arch

eologische-inventarisatie-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_43193.html

https://www.staphorst.nl/epos/kamers-informatiehuis-

cultureel-erfgoed_44168/item/lokaal-en-regionaal-

beleid_173515.html

Staphorst 180 4 archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

https://www.staphorst.nl/document.php?m=33&fileid=36901&f=29

8626fac24f2be15d784574b4b72b01&attachment=0&c=43193 https://www.staphorst.nl

https://www.staphorst.nl/bestuur/beleidsstukken_42852/item/arch

eologische-inventarisatie-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_43193.html

https://www.staphorst.nl/epos/kamers-informatiehuis-

cultureel-erfgoed_44168/item/lokaal-en-regionaal-

beleid_173515.html

Steenwijkerland 1708 4 https://www.steenwijkerland.nl

Tubbergen 183 4 https://www.tubbergen.nl

Twenterand 1700 4 archeolandschappelijke eenhedenkaart

https://twenterand.gemeentedocumenten.nl//website/beleidsstukk

en/Archeolandschappelijke%20eenhedenkaart.pdf https://www.twenterand.nl https://www.twenterand.nl/archeologisch-beleid

Wierden 189 4 https://www.wierden.nl

https://www.wierden.nl/bestuur-en-

organisatie/beleid_42443/item/archeologische-inventarisatie-en-

verwachtingskaart_20161.html

Zwartewaterland 1896 4 https://www.zwartewaterland.nl

Zwolle 193 4 https://www.zwolle.nl

Aalten 197 5 Archeologische maatregelenkaart

https://www.aalten.nl/document.php?m=1&fileid=8441&f=996ad64

c49a4c447b9abeadac211e198&attachment=1&c=9009 https://www.aalten.nl

https://www.aalten.nl/inwoners/cultureel-erfgoed-en-

archeologie_43319/

https://www.aalten.nl/inwoners/cultureel-erfgoed-en-

archeologie_43319/

Apeldoorn 200 5 https://www.apeldoorn.nl https://www.apeldoorn.nl/archeologisch-onderzoek https://www.apeldoorn.nl/cultuurhistorie https://rivviewer.apeldoorn.nl/

Arnhem 202 5 https://www.arnhem.nl

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/archeologie_en_geschiede

nis/Archeologie_in_Arnhem

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/archeologie_en_g

eschiedenis/Geschiedenis

Barneveld 203 5 https://www.barneveld.nl

Berg en Dal 1945 5

Archeologische beleidsadvieskaart op geologische 

ondergrond

https://www.bergendal.nl/document.php?fileid=116872&f=543e0d7

e8abac472eb2f570f73ee71a3&attachment=1&c=54757 https://www.bergendal.nl

https://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/archeologische-waarden-

en-verwachtingskaarten_45689/

https://www.bergendal.nl/zien-en-

beleven/cultuurhistorische-waardekaarten_45683/

Berg en Dal 1945 5

Geomorfologische eenheden met archeologische 

verwachtingen en bekende vindplaatsen

https://www.bergendal.nl/document.php?fileid=116887&f=c72f3de0

6c0c6d04b20a26a94d40edfb&attachment=1&c=54757 https://www.bergendal.nl

https://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/archeologische-waarden-

en-verwachtingskaarten_45689/

https://www.bergendal.nl/zien-en-

beleven/cultuurhistorische-waardekaarten_45683/

Berg en Dal 1945 5 Archeologische waarden- en verwachtingskaart.

https://www.bergendal.nl/document.php?fileid=116884&f=a32a982

126e7d87580674dc136eb7a25&attachment=1&c=54757 https://www.bergendal.nl

https://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/archeologische-waarden-

en-verwachtingskaarten_45689/

https://www.bergendal.nl/zien-en-

beleven/cultuurhistorische-waardekaarten_45683/

Berg en Dal 1945 5 cultuurhistorische waardenkaart

https://www.bergendal.nl/document.php?fileid=116863&f=5162000

47603174f8187ec06fd5fc5c2&attachment=1&c=54757 https://www.bergendal.nl

https://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/archeologische-waarden-

en-verwachtingskaarten_45689/

https://www.bergendal.nl/zien-en-

beleven/cultuurhistorische-waardekaarten_45683/

Berg en Dal 1945 5 Archeolandschappelijke eenhedenkaart.

https://www.bergendal.nl/document.php?fileid=116896&f=ac1307b

76d1ef312f358b1eb83af9e01&attachment=1&c=54757 https://www.bergendal.nl

https://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/archeologische-waarden-

en-verwachtingskaarten_45689/

https://www.bergendal.nl/zien-en-

beleven/cultuurhistorische-waardekaarten_45683/

Berg en Dal 1945 5 Archeologische beleidsadvieskaart.

https://www.bergendal.nl/document.php?fileid=116893&f=c9421ccd

87f9cfb74e55cb1786ca5d08&attachment=1&c=54757 https://www.bergendal.nl

https://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/archeologische-waarden-

en-verwachtingskaarten_45689/

https://www.bergendal.nl/zien-en-

beleven/cultuurhistorische-waardekaarten_45683/

Berg en Dal 1945 5 Cultuurhistorische waardenkaart.

https://www.bergendal.nl/document.php?fileid=116869&f=2dd5094

2c7a8535c7d663201dce4f1cc&attachment=1&c=54757 https://www.bergendal.nl

https://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/archeologische-waarden-

en-verwachtingskaarten_45689/

https://www.bergendal.nl/zien-en-

beleven/cultuurhistorische-waardekaarten_45683/

Berkelland 1859 5 cultuurhistorische kenmerkenkaart, gemeente Berkelland

https://www.gemeenteberkelland.nl/dsresource?objectid=cb003d49-

27d0-4466-911c-6377870ecfa4&type=PDF https://www.gemeenteberkelland.nl

https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuu

r/Beleidskaarten_archeologie

Berkelland 1859 5 cultuurhistorische kenmerkenkaart, gemeente Berkelland

https://www.gemeenteberkelland.nl/dsresource?objectid=f3f0b9a0-

4fca-450e-87ed-2c2489a5eb64&type=PDF https://www.gemeenteberkelland.nl

https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuu

r/Beleidskaarten_archeologie

Berkelland 1859 5 cultuurhistorische kenmerkenkaart, gemeente Berkelland

https://www.gemeenteberkelland.nl/dsresource?objectid=cb93f796-

2651-4af3-afb4-60de3753d8c9&type=PDF https://www.gemeenteberkelland.nl

https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuu

r/Beleidskaarten_archeologie

Berkelland 1859 5 cultuurhistorische kenmerkenkaart, gemeente Berkelland

https://www.gemeenteberkelland.nl/dsresource?objectid=e330a530-

d569-4d2c-b8e8-67afa28c6135&type=PDF https://www.gemeenteberkelland.nl

https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuu

r/Beleidskaarten_archeologie

Berkelland 1859 5 cultuurhistorische kenmerkenkaart, gemeente Berkelland

https://www.gemeenteberkelland.nl/dsresource?objectid=2fb10369-

aff8-4999-8730-2087d05aace8&type=PDF https://www.gemeenteberkelland.nl

https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuu

r/Beleidskaarten_archeologie

Berkelland 1859 5 cultuurhistorische waarderingskaart, gemeente Berkelland

https://www.gemeenteberkelland.nl/dsresource?objectid=879bd15c-

2f12-4b42-b0b2-eb7c69bacc94&type=PDF https://www.gemeenteberkelland.nl

https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Cultuu

r/Beleidskaarten_archeologie

Beuningen 209 5 https://www.beuningen.nl

Bronckhorst 1876 5 https://www.bronckhorst.nl https://www.bronckhorst.nl/home/cultuurhistorie_46313/ https://www.bronckhorst.nl/home/cultuurhistorie_46313/

Brummen 213 5 archeologische beleidskaart

https://www.brummen.nl/fileadmin/user_upload/RIS/Forum/2014/_

09__Forum_Ruimte_4_september_2014/beleidskaart_archelogie_a

lleen_digitaal_beschikbaar_INT14.2321.pdf https://www.brummen.nl

Buren 214 5

gemeentelijke archeologische verwachtings- en 

beleidsadvieskaart

https://www.buren.nl/wp-content/uploads/2017/07/Kaart-

archeologie.pdf https://www.buren.nl

Culemborg 216 5

Geomorfogenetische kaart met archeologische 

verwachtingen enbekende archeologische vindplaatsen

https://archief16.archiefweb.eu/archives/archiefweb/2018122107474

7/https://www.culemborg.nl/document.php?m=10&fileid=7192&f=0

0db8a49c90cd897e87a609751527795&attachment=0 https://www.culemborg.nl

Doesburg 221 5 https://www.doesburg.nl

Doetinchem 222 5 https://www.doetinchem.nl https://www.doetinchem.nl/cultuurhistorie/archeologie_43271/

https://www.doetinchem.nl/cultuurhistorie/cultuurhistorie

_43323/
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Druten 225 5 cultuurhistorisch waardevaste elementen

https://www.druten.nl/document.php?m=88&fileid=68962&f=e05d

9b5b43210825c8181988c8c568b9&attachment=1&c=46312 https://www.druten.nl

https://www.druten.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsregels_45104/item/archeologische-waarden-

verwachtingen-en-beleidskaart-2007-addendum-2012_46315.html

https://www.druten.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsregels_45104/item/nota-

cultuurhistorie_38014.html

Druten 225 5 cultuurhistorisch waardevolle elementen

https://www.druten.nl/document.php?m=88&fileid=68959&f=7692

e13fe09012ee684ddc23cec84192&attachment=1&c=46312 https://www.druten.nl

https://www.druten.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsregels_45104/item/archeologische-waarden-

verwachtingen-en-beleidskaart-2007-addendum-2012_46315.html

https://www.druten.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsregels_45104/item/nota-

cultuurhistorie_38014.html

Druten 225 5 archeologische waarden en verwachtingen

https://www.druten.nl/document.php?m=88&fileid=68881&f=194b

0a19f30afcf306327135c8ce773e&attachment=1&c=46315 https://www.druten.nl

https://www.druten.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsregels_45104/item/archeologische-waarden-

verwachtingen-en-beleidskaart-2007-addendum-2012_46315.html

https://www.druten.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsregels_45104/item/nota-

cultuurhistorie_38014.html

Druten 225 5 archeologische beleidskaard

https://www.druten.nl/document.php?m=88&fileid=68884&f=6f67

7b30008a8409e463ac440722ff60&attachment=1&c=46315 https://www.druten.nl

https://www.druten.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsregels_45104/item/archeologische-waarden-

verwachtingen-en-beleidskaart-2007-addendum-2012_46315.html

https://www.druten.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsregels_45104/item/nota-

cultuurhistorie_38014.html

Druten 225 5 cultuurhistorische beleidskaart

https://www.druten.nl/document.php?m=88&fileid=68854&f=c68b

3ac5b3d791f53fcfc58e2b7b18df&attachment=1&c=38014 https://www.druten.nl

https://www.druten.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsregels_45104/item/archeologische-waarden-

verwachtingen-en-beleidskaart-2007-addendum-2012_46315.html

https://www.druten.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsregels_45104/item/nota-

cultuurhistorie_38014.html

Duiven 226 5 archeolandschappelijke eenhedenkaart

https://repository.officiele-

overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-

11060/currentItem https://www.duiven.nl https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-49465.html https://www.duiven.nl/gemeentelijk-monument

Duiven 226 5

archeologische waarden- en verwachtingskaart met AMZ 

adviezen

https://repository.officiele-

overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-

11061/currentItem https://www.duiven.nl https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-49465.html https://www.duiven.nl/gemeentelijk-monument

Ede 228 5 https://www.ede.nl https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/archeologie/ https://geo.ede.nl/index.php?@CHW-Extern

Elburg 230 5

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart met 

geomorfologische informatie

https://www.elburg.nl/bis/dsresource?objectid=096acb55-0b9e-

45e3-b215-493908b80432 https://www.elburg.nl

Elburg 230 5

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart met 

geomorfologische informatie

https://www.elburg.nl/bis/dsresource?objectid=440ce4b4-00f5-

49eb-88c4-844e39d12478 https://www.elburg.nl

Elburg 230 5 gemeente Elburg, Archeologische beleidskaart

https://www.putten.nl/dsresource?type=pdf&objectid=30bff6e5-

fde3-451e-b131-30d5a3c554d0&& https://www.elburg.nl

Epe 232 5 https://www.epe.nl https://www.epe.nl/in-epe/erfgoed_42155/

Ermelo 233 5 https://www.ermelo.nl

Harderwijk 243 5 beleidskaart archeologie

https://www.putten.nl/dsresource?type=pdf&objectid=e3c05596-

4d99-4152-be94-1eb0ad031b47&& https://www.harderwijk.nl

Hattem 244 5 archeologische waarderingskaart Hattem

https://www.hattem.nl/dsresource?objectid=ffbd384c-397d-4755-

894b-6cc644841f86&type=org https://www.hattem.nl

Heerde 246 5

Archeolandschappelijke eenhedenkaart met archeologische 

en cultuurhistorische informatie

https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=9632f92d-a1ff-4f32-

b50b-16a7be2e5a43&type=org https://www.heerde.nl

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/Ruimtelij

k_beleid/Archeologie

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/

Ruimtelijk_beleid/Cultuurhistorische_waardenkaart

Heerde 246 5

Archeolandschappelijke eenhedenkaart met archeologische 

en cultuurhistorische informatie

https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=152b52f4-854c-4e34-

92ee-48fc0d855565&type=org https://www.heerde.nl

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/Ruimtelij

k_beleid/Archeologie

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/

Ruimtelijk_beleid/Cultuurhistorische_waardenkaart

Heerde 246 5 Archeologische waarden- en verwachtingskaart

https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=cdd091f0-5ec9-4cd5-

9197-b67650c63d4b&type=org https://www.heerde.nl

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/Ruimtelij

k_beleid/Archeologie

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/

Ruimtelijk_beleid/Cultuurhistorische_waardenkaart

Heerde 246 5 Archeologische waarden- en verwachtingskaart

https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=ba9879f5-9d48-4483-

bc1e-3afae549718b&type=org https://www.heerde.nl

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/Ruimtelij

k_beleid/Archeologie

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/

Ruimtelijk_beleid/Cultuurhistorische_waardenkaart

Heerde 246 5 Archeologische beleidskaart

https://www.heerde.nl/dsresource?type=org&objectid=9a3e4698-

89eb-4628-903f-5e5b8420fd03&versionid=&subobjectname= https://www.heerde.nl

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/Ruimtelij

k_beleid/Archeologie

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/

Ruimtelijk_beleid/Cultuurhistorische_waardenkaart

Heerde 246 5 Inventarisatie cultuurhistorische elementen

https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=2a754c3d-1b45-4eab-

a2a8-5f4ec1db4b7a&type=pdf&& https://www.heerde.nl

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/Ruimtelij

k_beleid/Archeologie

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/

Ruimtelijk_beleid/Cultuurhistorische_waardenkaart

Heerde 246 5 waardering cultuurhistorische elementen

https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=a43162b2-ac27-4776-

acaf-f09f2e34ffb9&type=pdf&& https://www.heerde.nl

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/Ruimtelij

k_beleid/Archeologie

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/

Ruimtelijk_beleid/Cultuurhistorische_waardenkaart

Heerde 246 5 waardering historische landschappen

https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=2dc54e50-91ac-45ca-

836c-33310ab71d74&type=pdf&& https://www.heerde.nl

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/Ruimtelij

k_beleid/Archeologie

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/

Ruimtelijk_beleid/Cultuurhistorische_waardenkaart

Heerde 246 5 waardering historische landschappen

https://www.heerde.nl/dsresource?objectid=a1b0e98e-694e-46b3-

b984-7d144f247c2a&type=pdf&& https://www.heerde.nl

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/Ruimtelij

k_beleid/Archeologie

https://www.heerde.nl/Inwoners/Wonen_en_ver_bouwen/

Ruimtelijk_beleid/Cultuurhistorische_waardenkaart

Heumen 252 5 Archeologische waarden- en verwachtingskaart.

https://www.heumen.nl/document.php?fileid=14881&f=ba4db1204

00cecd5b4136ac89a79bcd0&attachment=1&c=18566 https://www.heumen.nl

https://www.heumen.nl/inwoners/archeologie-en-

cultuurhistorie_42959/

https://www.heumen.nl/inwoners/archeologie-en-

cultuurhistorie_42959/

Heumen 252 5 Cultuurhistorische waardenkaart.

https://www.heumen.nl/inwoners/documenten_42577/item/kaart-2-

pdf-4-mb_18569.html https://www.heumen.nl

https://www.heumen.nl/inwoners/archeologie-en-

cultuurhistorie_42959/

https://www.heumen.nl/inwoners/archeologie-en-

cultuurhistorie_42959/

Heumen 252 5 Cultuurhistorische waarderingskaart

https://www.heumen.nl/document.php?fileid=14885&f=5fad55fb7f

0b4c0b64026d67a1e201ff&attachment=1&c=18571 https://www.heumen.nl

https://www.heumen.nl/inwoners/archeologie-en-

cultuurhistorie_42959/

https://www.heumen.nl/inwoners/archeologie-en-

cultuurhistorie_42959/

Heumen 252 5 Cultuurhistorische waarderingskaart

https://www.heumen.nl/document.php?fileid=24757&f=e55647dd9f

bfaee8f13c34345e11bdda&attachment=1&c=29614 https://www.heumen.nl

https://www.heumen.nl/inwoners/archeologie-en-

cultuurhistorie_42959/

https://www.heumen.nl/inwoners/archeologie-en-

cultuurhistorie_42959/

Heumen 252 5 Cultuurhistorische beleidskaart

https://www.heumen.nl/document.php?fileid=24754&f=fe205fa325

bd11746b3728729a63dfe4&attachment=1&c=29614 https://www.heumen.nl

https://www.heumen.nl/inwoners/archeologie-en-

cultuurhistorie_42959/

https://www.heumen.nl/inwoners/archeologie-en-

cultuurhistorie_42959/

Lingewaard 1705 5 https://www.lingewaard.nl

Lochem 262 5 archeologische beleidskaart

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0262.xxPa

rapluArcheo-BP41/b_NL.IMRO.0262.xxParapluArcheo-BP41_tb1.pdf https://www.lochem.nl

https://www.lochem.nl/wonen-bouw-en-verbouw/meldingen-en-

vergunningen/archeologie.html https://www.lochem.nl/cultuur-recreatie-en-toerisme.html

Maasdriel 263 5 https://www.maasdriel.nl
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Montferland 1955 5 https://www.montferland.info

https://www.montferland.info/direct-regelen/onderwerpen-a-

z_43281/product/archeologie_591.html

https://www.montferland.info/wonen-en-

leven/monumenten_45581/

Neder-Betuwe 1740 5 Herziene archeologische beleidskaart 2016

https://www.nederbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_Wonen/Klimaa

t_en_Duurzaamheid/Bijlage_8a_Beleidskaart_West_v2.pdf https://www.nederbetuwe.nl

Neder-Betuwe 1740 5 Herziene archeologische beleidskaart 2016

https://www.nederbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_Wonen/Klimaa

t_en_Duurzaamheid/Bijlage_8b_Beleidskaart_Oost_v2.pdf https://www.nederbetuwe.nl

Nijkerk 267 5 archeologische waarden- en verwachtingskaart

https://www.nijkerk.eu/document.php?m=19&fileid=36098&f=c5c6

caaadbc59cb1244a022cfc1bca24&attachment=1&c=28970 https://www.nijkerk.eu

https://www.nijkerk.eu/inwoners/monumenten_42194/item/archeol

ogie_28970.html https://www.nijkerk.eu/inwoners/monumenten_42194/

Nijkerk 267 5 archeologische waarden- en verwachtingskaart

https://www.nijkerk.eu/document.php?m=19&fileid=36100&f=a7c1e

d816d3827b90e71b5f65802186d&attachment=1&c=28970 https://www.nijkerk.eu

https://www.nijkerk.eu/inwoners/monumenten_42194/item/archeol

ogie_28970.html https://www.nijkerk.eu/inwoners/monumenten_42194/

Nijkerk 267 5 archeologische beleidskaart

https://www.nijkerk.eu/document.php?m=19&fileid=36092&f=9143

0e656e312b9bacce995d52175ea9&attachment=1&c=28970 https://www.nijkerk.eu

https://www.nijkerk.eu/inwoners/monumenten_42194/item/archeol

ogie_28970.html https://www.nijkerk.eu/inwoners/monumenten_42194/

Nijkerk 267 5 archeologische beleidskaart

https://www.nijkerk.eu/document.php?m=19&fileid=36095&f=e273

7cc242ae0f7d312614aefb8cc743&attachment=1&c=28970 https://www.nijkerk.eu

https://www.nijkerk.eu/inwoners/monumenten_42194/item/archeol

ogie_28970.html https://www.nijkerk.eu/inwoners/monumenten_42194/

Nijmegen 268 5 https://www.nijmegen.nl

https://www.nijmegen.nl/diensten/vergunningen/archeologisch-

onderzoek/ https://kaart.nijmegen.nl/historie/

Nunspeet 302 5

historische landschappen, landschapselementen en 

gebouwen

https://www.overland.nl/Nunspeet%20digitale%20atlas%20gelaag

de%20kaart.pdf https://www.nunspeet.nl https://www.nunspeet.nl/over-nunspeet/monumenten

Nunspeet 302 5 gemeente Nunspeet, archeolgoische beleidskaart

https://www.putten.nl/dsresource?type=pdf&objectid=4a229768-

c3a3-4e06-a115-c307b2819b59&& https://www.nunspeet.nl https://www.nunspeet.nl/over-nunspeet/monumenten

Oldebroek 269 5 gemeente Oldebroek, archeologische beleidskaart

https://repository.officiele-

overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2017-

49129/currentItem https://www.oldebroek.nl

Oost Gelre 1586 5 https://www.oostgelre.nl https://www.oostgelre.nl/dienstverlening/producten/archeologie

Oude IJsselstreek 1509 5 https://www.oude-ijsselstreek.nl

https://www.oude-ijsselstreek.nl/archeologie-cultuurhistorie-en-

erfgoedverordening

https://www.oude-ijsselstreek.nl/archeologie-

cultuurhistorie-en-erfgoedverordening

Overbetuwe 1734 5 https://www.overbetuwe.nl

Putten 273 5 gemeente Putten, archeologische beleidskaart

https://www.putten.nl/dsresource?type=pdf&objectid=c8465112-

7f01-4547-8ada-49d744223db2&& https://www.putten.nl https://www.putten.nl/Bestuur/snv/snv_archeologie

Renkum 274 5 https://www.renkum.nl

https://www.renkum.nl/Bestuur/Regelgeving/Beleidsregels_en_not

a_s/Archeologie

Rheden 275 5 https://www.rheden.nl

https://www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/Cultuurhist

orisch_erfgoed

https://www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/Cul

tuurhistorisch_erfgoed https://www.rhedenopdekaart.nl/

Rozendaal 277 5 https://www.rozendaal.nl

Scherpenzeel 279 5 archeologische landschappenkaart

https://www.scherpenzeel.nl/document.php?m=25&fileid=47191&f=

fd9b0153e7a3e23afd68c875522bb345&attachment=1&c=111256 https://www.scherpenzeel.nl https://www.scherpenzeel.nl/inwoners/archeologie_41633/

Scherpenzeel 279 5

archeologische waarden- en verwachtingskaart met AMZ-

adviezen

https://www.scherpenzeel.nl/document.php?m=25&fileid=47192&f

=826609c59aa36d862338694b15602598&attachment=1&c=111256 https://www.scherpenzeel.nl https://www.scherpenzeel.nl/inwoners/archeologie_41633/

Tiel 281 5 https://www.tiel.nl

Voorst 285 5 archeologische beleidskaart

https://www.voorst.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Arche

olog_beleidskaart_noord_120411.pdf https://www.voorst.nl

https://www.voorst.nl/wonen/monumenten-en-

archeologie/archeologie/

https://www.voorst.nl/wonen/bouwen-en-ruimtelijke-

ordening/monumenten-cultuurhistorie/

Voorst 285 5 archeologische beleidskaart

https://www.voorst.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Arche

olog_beleidskaart_zuid_120411_01.pdf https://www.voorst.nl

https://www.voorst.nl/wonen/monumenten-en-

archeologie/archeologie/

https://www.voorst.nl/wonen/bouwen-en-ruimtelijke-

ordening/monumenten-cultuurhistorie/

Voorst 285 5 Archeologische beleidskaart

https://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/Actueel/Bekendmaki

ngen/Noord-Archeologische_beleidskaart.pdf https://www.voorst.nl

https://www.voorst.nl/wonen/monumenten-en-

archeologie/archeologie/

https://www.voorst.nl/wonen/bouwen-en-ruimtelijke-

ordening/monumenten-cultuurhistorie/

Voorst 285 5 Archeologische beleidskaart

https://www.voorst.nl/fileadmin/user_upload/Actueel/Bekendmaki

ngen/Zuid-Archeologische_beleidskaart.pdf https://www.voorst.nl

https://www.voorst.nl/wonen/monumenten-en-

archeologie/archeologie/

https://www.voorst.nl/wonen/bouwen-en-ruimtelijke-

ordening/monumenten-cultuurhistorie/

Wageningen 289 5

aardkundige kaart met reliëfvormen en ontstaanswijzen, 

gemeente Wageningen

https://www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Cultuurhistorie/Cult

uurhistorische_Waardenkaart/CHW_Aardkunde_kaartbijlage_3.pdf https://www.wageningen.nl

https://www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Cultuurhist

orie

https://wageningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/i

ndex.html?id=82178c7e7c024527a70dc29767195082

Wageningen 289 5

Cultuurhistorische kenmerkenkaart historisch 

cultuurlandschap, gemeente Wageningen

https://www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Cultuurhistorie/Cult

uurhistorische_Waardenkaart/CHW_Hist_Cultuurlandschap_kaartbi

jlage_4.pdf https://www.wageningen.nl

https://www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Cultuurhist

orie

https://wageningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/i

ndex.html?id=82178c7e7c024527a70dc29767195082

Wageningen 289 5

Cultuurhistorische kenmerkenkaart prestedelijk landschap, 

gemeente Wageningen

https://www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Cultuurhistorie/Cult

uurhistorische_Waardenkaart/CHW_CultHist_kenmerkenkaart_pres

ted_landschap_kaartbijlage_5.pdf https://www.wageningen.nl

https://www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Cultuurhist

orie

https://wageningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/i

ndex.html?id=82178c7e7c024527a70dc29767195082

Wageningen 289 5

Cultuurhistorische kenmerkenkaart stedelijk gebied, 

gemeente Wageningen

https://www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Cultuurhistorie/Cult

uurhistorische_Waardenkaart/CHW_CultHist_kenmerkenkaart_sted

_gebied_en_hist_binnstad_kaartbijlage_7.pdf https://www.wageningen.nl

https://www.wageningen.nl/inwoners/bouwen/Cultuurhist

orie

https://wageningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/i

ndex.html?id=82178c7e7c024527a70dc29767195082

West Betuwe 1960 5 https://www.westbetuwe.nl/ https://www.westbetuwe.nl/kunst-cultuur-en-erfgoed https://www.westbetuwe.nl/kunst-cultuur-en-erfgoed https://geo.raap.nl/geldermalsen/

West Maas en Waal 668 5 https://www.westmaasenwaal.nl

Westervoort 293 5 https://www.westervoort.nl

Wijchen 296 5 Archeologische beleidskaart.

https://www.wijchen.nl/document.php?fileid=1282&f=a388ea4a2ca

4a097aa052d075c5efcb7&attachment=1&c=2500 https://www.wijchen.nl https://www.wijchen.nl/in-wijchen/archeologie_43043/

Wijchen 296 5 archeologische beleidskaart

https://www.wijchen.nl/document.php?fileid=1283&f=ff83d6363ce2

ba0bedb14f3bb7baf96d&attachment=1&c=2500 https://www.wijchen.nl https://www.wijchen.nl/in-wijchen/archeologie_43043/

Winterswijk 294 5 https://www.winterswijk.nl

Zaltbommel 297 5 https://www.zaltbommel.nl

Zevenaar 299 5 https://www.zevenaar.nl https://www.zevenaar.nl/monumenten

Zutphen 301 5 archeologische waardenkaart Zutphen

https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouwen_v

erbouwen/Archeologische_Waardenkaart_Zutphen/Legenda_arche

ologische_verwachtingswaarden.pdf https://www.zutphen.nl

https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouwen_v

erbouwen/Archeologische_Waardenkaart_Zutphen

https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/cultuur

historische-waardenkaart
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Zutphen 301 5 archeologische waardenkaart Zutphen

https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouwen_v

erbouwen/Archeologische_Waardenkaart_Zutphen/Legenda_arche

ologische_verwachtingswaarden.pdf https://www.zutphen.nl

https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouwen_v

erbouwen/Archeologische_Waardenkaart_Zutphen

https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/cultuur

historische-waardenkaart

Almere 34 6 https://www.almere.nl

https://www.almere.nl/over-

almere/historie/erfgoedhuis/archeologie-in-almere/

https://www.almere.nl/over-

almere/historie/archeologie/archeologische-beleidskaart-

almere/

Dronten 303 6 archeologische beleidskaart http://www.samflevoland.nl/files/arch_beleidskaart_dronten.pdf https://www.dronten.nl

Lelystad 995 6 Maatregelenkaart

http://www.samflevoland.nl/files/arch_beleidskaart_lelystad_volge

ns_Geodataviewer.pdf https://www.lelystad.nl

https://www.lelystad.nl/4/Ontspannen/Kunst-en-

Cultuur/Erfgoed/Archeologie.html

https://www.lelystad.nl/4/Ontspannen/Kunst-en-

Cultuur/Erfgoed.html

Noordoostpolder 171 6 beleidsadvieskaart http://www.samflevoland.nl/files/arch_beleidsadvieskaart_nop.pdf https://www.noordoostpolder.nl

Noordoostpolder 171 6 Overzichtskaart landschappelijke eenheden.

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/201

8/01-oktober/19:30/19-2-Bijlage-1-Overzicht-landschappelijke-

eenheden.pdf https://www.noordoostpolder.nl

Noordoostpolder 171 6 Archeologische waarden- en verwachtingskaart.

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/201

8/01-oktober/19:30/19-3-Bijlage-2-Archeologische-waarden-en-

verwachtingenkaart.pdf https://www.noordoostpolder.nl

Noordoostpolder 171 6 Archeologische beleidsadvieskaart

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/201

8/01-oktober/19:30/19-4-Bijlage-3-Archeologische-

beleidsadvieskaart.pdf https://www.noordoostpolder.nl

Urk 184 6 archeologische basiskaart Urk http://www.samflevoland.nl/files/arch_basiskaart_urk.pdf https://www.urk.nl

Urk 184 6 Waarden- en verwachtingskaart Urk

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Urk/i277073.

jpg https://www.urk.nl

Urk 184 6 Archeologische beleidskaart Urk

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Urk/i278512.

jpg https://www.urk.nl

Zeewolde 50 6 archeologische vrijstellingenkaart

https://www.zeewolde.nl/document.php?m=25&fileid=33038&f=59

434cd4feb9c3eedcebc637f539d2fe&attachment=1&c=3091 https://www.zeewolde.nl

https://www.zeewolde.nl/gemeente/beleid-en-

beleidsdocumenten_42866/item/archeologiebeleid-2016_3091.html

Amersfoort 307 7 archeologische beleidskaart

https://www.amersfoort.nl/web/file?uuid=440c2d8a-dcb2-4e9f-

a9f7-01b8500e80d8&owner=a46adc0b-3fdf-46de-afba-

c11e346680c1&contentid=762 https://www.amersfoort.nl

https://www.amersfoort.nl/bouwen-en-

verbouwen/to/archeologisch-onderzoek-bij-

bouwwerkzaamheden.htm

Amersfoort 307 7 Archeologische beleidskaart Gemeente Amersfoort

https://www.amersfoort.nl/web/file?uuid=3ce2b90f-3d66-48bc-

b456-1ba71e92e6cf&owner=a46adc0b-3fdf-46de-afba-

c11e346680c1&contentid=9537 https://www.amersfoort.nl

https://www.amersfoort.nl/bouwen-en-

verbouwen/to/archeologisch-onderzoek-bij-

bouwwerkzaamheden.htm

Baarn 308 7 Aardkundige kaart met archeologische waarden.

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/7523730/1/70625_Erfgo

edbeleid_Baarn_bijlage_3_Aardkundige_kaart_met_archeologische

_gegevens https://www.baarn.nl

Baarn 308 7 Archeologische waarden- en verwachtingenkaart.

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/7523734/1/70625_Erfgo

edbeleid_Baarn_bijlage_4_Archeologische_waarden-

_en_verwachtingenkaart https://www.baarn.nl

Baarn 308 7 Archeologische beleidskaart.

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/7523732/1/70625_Erfgo

edbeleid_Baarn_bijlage_5_Archeologische_beleidskaart https://www.baarn.nl

Baarn 308 7 Kenmerkenkaart historische bouwkunst en stedenbouw.

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/7523729/1/70625_Erfgo

edbeleid_Baarn_bijlage_8_Kenmerkenkaart_bouwkunst_stedenbo

uw https://www.baarn.nl

Baarn 308 7

Kenmerkenkaart cultuurlandschap en prestedelijk 

landschap.

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/7523735/1/70625_Erfgo

edbeleid_Baarn_bijlage_6_Kenmerkenkaart_cultuurlandschap_en_

pre_stedelijk_landschap https://www.baarn.nl

Baarn 308 7 Waarderingskaart historisch cultuurlandschap

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/7523726/1/70625_Erfgo

edbeleid_Baarn_bijlage_7_Waarderingskaart_historisch_cultuurlan

dschap https://www.baarn.nl

Baarn 308 7 Waarderingskaart historische bouwkunst en stedenbouw

https://baarn.raadsinformatie.nl/document/7523727/1/70625_Erfgo

edbeleid_Baarn_bijlage_9_Waarderingskaart_bouwkunst_stedenb

ouw https://www.baarn.nl

Bunnik 312 7 https://www.bunnik.nl

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Bunschoten 313 7 https://www.bunschoten.nl https://www.erfgoedbunschoten.nl/index.php

De Bilt 310 7 Archeologische beleidsadvieskaart

https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/201

3/28-november/20:00/Vaststellen-Nota-Erfgoedbeleid-en-

Archeologische-Beleidskaart/Erfgoed-Archeologiebeleid-Bijlage2-4-

Archeologische-beleidskaart-bijlage-4.pdf https://www.debilt.nl

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

De Ronde Venen 736 7 https://www.derondevenen.nl

https://www.derondevenen.nl/loket/product/cultuurhistori

e

Eemnes 317 7 https://www.eemnes.nl

Houten 321 7 Archeologische maatregelen.

https://www.houten.nl/fileadmin/user_upload/Over_gemeente_Ho

uten/Monumenten_en_archeologie/Archeologie/Kaartbijlage_8_m

aatregelenkaart_080526.pdf https://www.houten.nl https://www.houten.nl/burgers/cultuur-en-vrije-tijd/archeologie/

https://www.houten.nl/burgers/cultuur-en-vrije-

tijd/monumenten/

IJsselstein 353 7 https://www.ijsselstein.nl

Leusden 327 7 https://www.leusden.nl

https://leusden.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?ap

pid=4b6ad12113c34aa7a7246efa2d348137

Lopik 331 7 archeologische inventarisatie

https://www.lopik.nl/document.php?m=2&fileid=39136&f=b84021f

99107b4599aaedfb56fc60e63&attachment=1&c=99193 https://www.lopik.nl https://welstandsnota.lopik.nl/content/thema/th_archeologie.htm

https://www.lopik.nl/over-lopik/cultuurhistorische-

waardenkaart_42023/

Lopik 331 7 waarden- en verwachtingenkaart

https://www.lopik.nl/document.php?m=2&fileid=39139&f=6d27f413

4a93d282b6933ec972c2c809&attachment=1&c=99193 https://www.lopik.nl https://welstandsnota.lopik.nl/content/thema/th_archeologie.htm

https://www.lopik.nl/over-lopik/cultuurhistorische-

waardenkaart_42023/

Lopik 331 7 maatregelenkaart

https://www.lopik.nl/document.php?m=2&fileid=39142&f=cf4ff1fea

312be0f28cb54149a1d08fe&attachment=1&c=99193 https://www.lopik.nl https://welstandsnota.lopik.nl/content/thema/th_archeologie.htm

https://www.lopik.nl/over-lopik/cultuurhistorische-

waardenkaart_42023/
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Lopik 331 7 cultuurhistorische kaart Lopik

https://www.lopik.nl/document.php?m=8&fileid=42520&f=c8014f4

a8d7b1f22856b465a1a241e75&attachment=1&c=110575 https://www.lopik.nl https://welstandsnota.lopik.nl/content/thema/th_archeologie.htm

https://www.lopik.nl/over-lopik/cultuurhistorische-

waardenkaart_42023/

Lopik 331 7 Agrarisch erfgoed Lopik

https://www.lopik.nl/document.php?m=8&fileid=42517&f=843900d

cb67551a63d8c03fdc7ca32ce&attachment=1&c=110575 https://www.lopik.nl https://welstandsnota.lopik.nl/content/thema/th_archeologie.htm

https://www.lopik.nl/over-lopik/cultuurhistorische-

waardenkaart_42023/

Lopik 331 7 landschappelijk en groen erfgoed Lopik

https://www.lopik.nl/document.php?m=8&fileid=42526&f=42e6b6

b06f5274982c277512795270cf&attachment=1&c=110575 https://www.lopik.nl https://welstandsnota.lopik.nl/content/thema/th_archeologie.htm

https://www.lopik.nl/over-lopik/cultuurhistorische-

waardenkaart_42023/

Lopik 331 7 monumenten en karakteristieke objecten erfgoed

https://www.lopik.nl/document.php?m=8&fileid=42529&f=4dda28

46efb276041985ea6d67b6d0c4&attachment=1&c=110575 https://www.lopik.nl https://welstandsnota.lopik.nl/content/thema/th_archeologie.htm

https://www.lopik.nl/over-lopik/cultuurhistorische-

waardenkaart_42023/

Lopik 331 7 Overig gebouwd erfgoed Lopik

https://www.lopik.nl/document.php?m=8&fileid=42532&f=be236d9

9f24ac6c45604c59191fc0045&attachment=1&c=110575 https://www.lopik.nl https://welstandsnota.lopik.nl/content/thema/th_archeologie.htm

https://www.lopik.nl/over-lopik/cultuurhistorische-

waardenkaart_42023/

Montfoort 335 7 Archeologische inventarisatiekaart https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/357527 https://www.montfoort.nl

https://www.montfoort.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=628

4

Montfoort 335 7 Cultuurhistorische inventarisatiekaart: bewoning https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/357529 https://www.montfoort.nl

https://www.montfoort.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=628

4

Montfoort 335 7

Cultuurhistorische inventarisatiekaart: waterstaat en 

defensie https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/357530 https://www.montfoort.nl

https://www.montfoort.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=628

4

Montfoort 335 7 Archeologische waarden- en verwachtingenkaart https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/357532 https://www.montfoort.nl

https://www.montfoort.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=628

4

Montfoort 335 7 Archeologische maatregelenkaart https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/357533 https://www.montfoort.nl

https://www.montfoort.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=628

4

Nieuwegein 356 7 Landschappelijke eenhedenkaart met bekende vindplaatsen

https://www.nieuwegein.nl/fileadmin/bestanden/Inwoner/In_en_o

m_nieuwegein/bijlage_1_landschappelijke_eenhedenkaart.pdf https://www.nieuwegein.nl

https://www.nieuwegein.nl/inwoner/in-en-om-

nieuwegein/archeologie/

Nieuwegein 356 7 Cultuurhistorische waardenkaart.

https://www.nieuwegein.nl/fileadmin/bestanden/Inwoner/In_en_o

m_nieuwegein/bijlage_2_cultuurhistorische_waardekaart.pdf https://www.nieuwegein.nl

https://www.nieuwegein.nl/inwoner/in-en-om-

nieuwegein/archeologie/

Oudewater 589 7 archeologische inventarisatie

https://www.oudewater.nl/sites/default/files/archeologische%20inv

entarisatiekaart.pdf https://www.oudewater.nl

Oudewater 589 7 Cultuurhistorische inventarisatiekaart: bewoning

https://www.oudewater.nl/sites/default/files/cultuurhistorische%20

inventarisatie%3B%20bewoning.pdf https://www.oudewater.nl

Oudewater 589 7

Cultuurhistorische inventarisatiekaart: waterstaat en 

defensie

https://www.oudewater.nl/sites/default/files/cultuurhistorische%20

inventarisatie%3B%20waterstaat%20en%20defensie.pdf https://www.oudewater.nl

Oudewater 589 7 archeologische beleidskaart gemeente Oudewater

https://www.oudewater.nl/sites/default/files/archeologische%20bel

eidskaart%20oudewater.pdf https://www.oudewater.nl

Renswoude 339 7 Overzicht van archeologische onderzoeken

https://www.renswoude.nl/document.php?m=5&fileid=5205&f=4ed

d36b79924f847dc32d3d0156ffd14&attachment=0&c=16501 https://www.renswoude.nl

https://www.renswoude.nl/inwoners/documenten-inwoners-

bri_41432/item/archeologische-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_16501.html/

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Renswoude 339 7

Morfogenetische kaart met bekende archeologische 

vindplaatsen

https://www.renswoude.nl/document.php?m=5&fileid=5207&f=0f0

6a9feb3ab513c398e8f5404f49e71&attachment=0&c=16501 https://www.renswoude.nl

https://www.renswoude.nl/inwoners/documenten-inwoners-

bri_41432/item/archeologische-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_16501.html/

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Renswoude 339 7 historisch-geografische elementen

https://www.renswoude.nl/document.php?m=5&fileid=5209&f=76

9322aa3ee67021bafe81ea35f2f0fe&attachment=0&c=16501 https://www.renswoude.nl

https://www.renswoude.nl/inwoners/documenten-inwoners-

bri_41432/item/archeologische-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_16501.html/

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Renswoude 339 7 Samengestelde archeologische verwachtingskaart

https://www.renswoude.nl/document.php?m=5&fileid=5211&f=ddc

35be9577cc293b934ab4ca585dfa2&attachment=0&c=16501 https://www.renswoude.nl

https://www.renswoude.nl/inwoners/documenten-inwoners-

bri_41432/item/archeologische-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_16501.html/

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Renswoude 339 7

Archeologische beleidsadvieskaart met voorschriften ten 

behoeve van de Archeologische MonumentenZorg

https://www.renswoude.nl/document.php?m=5&fileid=5213&f=ece

4235c9486074d5076a761d02fae9f&attachment=0&c=16501 https://www.renswoude.nl

https://www.renswoude.nl/inwoners/documenten-inwoners-

bri_41432/item/archeologische-verwachtings-en-

beleidsadvieskaart_16501.html/

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Rhenen 340 7 https://www.rhenen.nl

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Soest 342 7 Archeologische beleidsadvieskaart Soest

https://www.soest.nl/fileadmin/documenten/Archeologische-

Beleidsadvieskaart-Soest-2016.pdf https://www.soest.nl https://www.soest.nl/archeologie/ https://www.soest.nl/ontdek-soest/cultuurhistorie/ https://0342.ropubliceer.nl/?__redirected=true

Stichtse Vecht 1904 7

archeologische verwachtingskaart Abcoude, Breukelen, 

Loenen en Maarssen

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162210.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Stichtse Vecht 1904 7

gemeente Breukelen - noordelijk deel; archeologische 

verwachtingskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162208.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Stichtse Vecht 1904 7

gemeente Breukelen - zuidelijk deel; archeologische 

verwachtingskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162207.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Stichtse Vecht 1904 7

gemeente Loenen - noordelijk deel; archeologische 

verwachtingskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162206.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Stichtse Vecht 1904 7

gemeente Loenen - zuidelijk deel; archeologische 

verwachtingskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162205.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Stichtse Vecht 1904 7

gemeente Breukelen - noordelijk deel; archeologische 

beleidsadvieskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162136.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Stichtse Vecht 1904 7

gemeente Breukelen - zuidelijk deel; archeologische 

beleidsadvieskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162135.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Stichtse Vecht 1904 7

gemeente Loenen - noordelijk deel; archeologische 

beleidsadvieskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162134.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Stichtse Vecht 1904 7

gemeente Loenen - zuidelijk deel; archeologische 

beleidsadvieskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162133.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Stichtse Vecht 1904 7 gemeente Maarssen; archeologische beleidsadvieskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162132.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Stichtse Vecht 1904 7 gemeente Maarssen; archeologische verwachtingskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Stichtse%20

Vecht/i162202.pdf https://www.stichtsevecht.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Stichtse%20Vecht/229102/229102_1.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Utrecht 344 7 https://www.utrecht.nl https://erfgoed.utrecht.nl/archeologie-en-bouwhistorie/ https://erfgoed.utrecht.nl/

Utrechtse Heuvelrug 1581 7 https://www.heuvelrug.nl https://www.heuvelrug.nl/archeologie https://www.heuvelrug.nl/cultuurhistorie

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou
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Veenendaal 345 7 Archeologische maatregelenkaart

https://www.veenendaal.nl/fileadmin/files/Veenendaal/documente

n/archeologische_maatregelenkaart.pdf https://www.veenendaal.nl

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Vijfheerenlanden 1961 7 https://www.vijfheerenlanden.nl/

https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Wo

nen_en_bouwen/Archeologie

Wijk bij Duurstede 352 7 Archeologische inventarisatie gehele gemeente

https://www.wijkbijduurstede.nl/_Resources/Persistent/ceeb6cc868

e2db9a9395f120b3a28ef018829ac6/1556%20kaart%209_inventaris

atie_A0_LS_2010_ArcGIS93v2.pdf https://www.wijkbijduurstede.nl https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/Monumenten.html https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/Monumenten.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Wijk bij Duurstede 352 7

Archeologische waarden- en verwachtingenkaart gehele 

gemeente

https://www.wijkbijduurstede.nl/_Resources/Persistent/35ef8b0a18

8b3470e23d177a43f82f4df858d65a/1556%20kaart%2010%20A%20

Waarden%20en%20verwachtingen%20feb13.pdf https://www.wijkbijduurstede.nl https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/Monumenten.html https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/Monumenten.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Wijk bij Duurstede 352 7 Archeologische maatregelenkaart gehele gemeente

https://www.wijkbijduurstede.nl/_Resources/Persistent/c7fc733af9f

4d667df12d35e239fc4b47264d4d0/1556%20kaart%2011%20maatre

gelen%20nov12.pdf https://www.wijkbijduurstede.nl https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/Monumenten.html https://www.wijkbijduurstede.nl/pdc/Monumenten.html

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Woerden 632 7 Archeologische inventarisatiekaart

https://www.woerden.nl/sites/default/files/kaart%201-

%20archeologische%20inventarisatie.pdf https://www.woerden.nl

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Woudenberg 351 7 https://www.woudenberg.nl

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Zeist 355 7 https://www.zeist.nl

https://odru.gispubliek.nl/mdzou_basis/client/client.jsp?co

ntext=mdzou&guiconfig=mdzou

Aalsmeer 358 8 beleidskaart

https://www.aalsmeer.nl/data/publicatie-website/beleidsnota-

archeologiekaart/Beleidsnota%20Archeologie%20kaart1.pdf https://www.aalsmeer.nl

https://www.aalsmeer.nl/ontdek-

aalsmeer/publicatie/historie

Alkmaar 361 8 Archeologiegebieden in de gemeente Graft-De Rijp

https://www.alkmaar.nl/gemeente/stad/kaart%20archeologie%20G

raft-De%20Rijp.pdf https://www.alkmaar.nl https://www.alkmaar.nl/25699/Monumentenzorg_en_Archeologie

https://www.alkmaar.nl/25699/Monumentenzorg_en_Arch

eologie https://www.alkmaaropdekaart.nl/

Alkmaar 361 8 Archeologiegebieden in de gemeente Schermer

https://www.alkmaar.nl/gemeente/stad/kaart%20archeologie%20S

chermer.pdf https://www.alkmaar.nl https://www.alkmaar.nl/25699/Monumentenzorg_en_Archeologie

https://www.alkmaar.nl/25699/Monumentenzorg_en_Arch

eologie https://www.alkmaaropdekaart.nl/

Alkmaar 361 8 Archeologische verwachtingskaart Alkmaar

https://www.alkmaar.nl/Archeologische-verwachtingskaart-

juli2016.html https://www.alkmaar.nl https://www.alkmaar.nl/25699/Monumentenzorg_en_Archeologie

https://www.alkmaar.nl/25699/Monumentenzorg_en_Arch

eologie https://www.alkmaaropdekaart.nl/

Amstelveen 362 8 archeologie gemeente Amstelveen

https://www.amstelveen.nl/data/publicatie-website/archeologie-

amstelveen-totaal/Archeologie%20%20Amstelveen%20Totaal.pdf https://www.amstelveen.nl

https://www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/ontdek-

amstelveen_monumenten-in-amstelveen_archeologie

Amsterdam 363 8 https://www.amsterdam.nl https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/ https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/ https://maps.amsterdam.nl/

Beemster 370 8 https://www.beemster.net

Bergen (NH.) 373 8 https://www.bergen-nh.nl

Beverwijk 375 8 cultuurhistorische waardenkaart Gemeente Beverwijk 2007

https://www.beverwijk.nl/document.php?m=22&fileid=305188&f=3

0df0bc4bf0c13e474718205d157ea34&attachment=0 https://www.beverwijk.nl

https://www.beverwijk.nl/inwoners-

ondernemers/monumenten_41948/

Blaricum 376 8 Archeologische waarden, onderzoeken en waarnemingen

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Blaricum/i4

6649.pdf https://www.blaricum.nl

Blaricum 376 8 Archeologische waarden- en verwachtingenkaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Blaricum/i4

6649.pdf https://www.blaricum.nl

Blaricum 376 8 Archeologische beleidskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Blaricum/i4

6649.pdf https://www.blaricum.nl

Bloemendaal 377 8 https://www.bloemendaal.nl

Castricum 383 8 https://www.castricum.nl https://www.castricum.nl/over-de-gemeente/archeologie/

https://www.castricum.nl/over-de-

gemeente/monumenten/

Den Helder 400 8 https://www.denhelder.nl

https://www.denhelder.nl/inwoner/product/monumenten-

in-den-helder

Diemen 384 8 https://www.diemen.nl

Drechterland 498 8 https://www.drechterland.nl https://www.drechterland.nl/archeologie

Edam-Volendam 385 8 Beleidskaart

https://www.edam-

volendam.nl/document.php?m=7&fileid=46526&f=6f9271083392fc

be44ee39e6b28200d2&attachment=1&c=71989 https://www.edam-volendam.nl

https://www.edam-volendam.nl/portal-home/monumenten-in-

edam-volendam-items_43421/item/beleidsnota-

archeologie_71989.html

Enkhuizen 388 8 Archeologische beleidskaart.

https://dl.dropboxusercontent.com/s/erkh09hnk43co1z/Beleidskaar

t_Enkhuizen.pdf https://www.enkhuizen.nl https://www.enkhuizen.nl/archeologie

https://www.enkhuizen.nl/monumenten-beschermd-

stadsgezicht-en-archeologie

Gooise Meren 1942 8 https://gooisemeren.nl/

Haarlem 392 8 https://www.haarlem.nl https://www.haarlem.nl/archeologie/

Haarlemmermeer 394 8 https://hlmrmeer.nl/

Heemskerk 396 8 https://www.heemskerk.nl

https://heemskerk.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.h

tml?appid=28f958180cd34158b6b4644940267706

Heemstede 397 8 https://www.heemstede.nl

Heerhugowaard 398 8 https://www.heerhugowaard.nl

Heiloo 399 8 https://www.heiloo.nl

Hilversum 402 8 https://www.hilversum.nl

Hollands Kroon 1911 8 https://www.hollandskroon.nl

Hoorn 405 8 beleidskaart archeologie

https://dl.dropboxusercontent.com/s/64ff13ngm3uv1u5/Beleidskaar

t_Hoorn.pdf https://www.hoorn.nl https://www.hoorn.nl/archeologie https://www.erfgoedhoorn.nl/ https://www.erfgoedhoorn.nl/monumenten-hoorn/kaart/

Huizen 406 8 https://www.huizen.nl https://www.huizen.nl/inwoner/monumenten_3239/

https://huizen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.

html?id=9c914f76c9af47eb96e683ff5740fac8

Koggenland 1598 8 beleidskaart archeologie gemeente Koggenland

https://www.koggenland.nl/document.php?m=91&fileid=46936&f=

8441466325d3ce239ffe60cbcf7bf438&attachment=1&c=29446 https://www.koggenland.nl

https://geo.koggenland.nl/internet/Wonen_en_werken/Documente

n/Archeologie_contact.html https://geo.koggenland.nl/nedgeoservices/app/?id=141

Landsmeer 415 8 https://www.landsmeer.nl

Langedijk 416 8 https://www.gemeentelangedijk.nl

https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Bouwen/Monumente

n_Archeologie_en_Cultuurhistorie

https://www.gemeentelangedijk.nl/Inwoners/Bouwen/Mon

umenten_Archeologie_en_Cultuurhistorie

Laren 417 8 https://www.laren.nl

Medemblik 420 8 https://www.medemblik.nl
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Oostzaan 431 8 archeologische kaart Oostzaan

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents///NL.IMRO.0431.BP2

012003001-0201/i_NL.IMRO.0431.BP2012003001-0201_0009.jpg https://www.oostzaan.nl

Opmeer 432 8 beleidsadvieskaart archeologie gemeente Opmeer (2012)

https://dl.dropboxusercontent.com/s/jitdq3fq8cl6h0v/Beleidskaart_

Opmeer.pdf https://www.opmeer.nl

Ouder-Amstel 437 8 https://www.ouder-amstel.nl

Purmerend 439 8 https://www.purmerend.nl https://www.purmerend.nl/archeologisch-onderzoek https://datalab.purmerend.nl/erfgoed/

Schagen 441 8 https://www.schagen.nl

https://www.schagen.nl/vergunningen/monumenten-en-

archeologie_46130/

https://www.schagen.nl/cultuur-

recreatie/monumenten_43976/

Stede Broec 532 8 https://www.stedebroec.nl https://www.stedebroec.nl/archeologie

Texel 448 8 Archeologische Inventarisatiekaart 2012 https://www.texel.nl/mozard/document/docnr/1071646 https://www.texel.nl

https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6839&m

Alle=J

https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6

839&mAlle=J

Texel 448 8

Archeologische Inventarisatiekaart nieuwe waarnemingen 

en onderzoeken 2007-2012 https://www.texel.nl/mozard/document/docnr/1071646 https://www.texel.nl

https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6839&m

Alle=J

https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6

839&mAlle=J

Texel 448 8 Archeologische waarden- en verwachtingenkaart 2012 https://www.texel.nl/mozard/document/docnr/1071646 https://www.texel.nl

https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6839&m

Alle=J

https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6

839&mAlle=J

Texel 448 8 Archeologische Beleidskaart 2012 https://www.texel.nl/mozard/document/docnr/1071646 https://www.texel.nl

https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6839&m

Alle=J

https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=6

839&mAlle=J

Uitgeest 450 8 https://www.uitgeest.nl

https://www.uitgeest.nl/plannen-en-projecten-uitgeest/de-

koog/om-verder-te-lezen/archeologie/

Uithoorn 451 8 https://www.uithoorn.nl

Velsen 453 8 Beeidskaart Archeologie Velsen (BAV)

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/Images/Velsen/i289

088.pdf https://www.velsen.nl

Waterland 852 8 beleidskaart

https://www.waterland.nl/sites/default/files/Waterlandse-

beleidskaart-0.pdf https://www.waterland.nl https://www.waterland.nl/archeologie https://www.waterland.nl/monumenten

Weesp 457 8 archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

https://weesp.gemeentedocumenten.nl//2013%20-

%20Archeologische%20verwachtings-

%20en%20beleidsadvieskaart%20gemeente%20Weesp.pdf https://www.weesp.nl https://www.weesp.nl/monumenten/archeologie_41837/

Wijdemeren 1696 8 Beleidskaart

https://www.wijdemeren.nl/4/archeologie/Beleidskaart-

archeologie.pdf https://www.wijdemeren.nl https://www.wijdemeren.nl/archeologie

Wormerland 880 8 https://www.wormerland.nl

Zaanstad 479 8 https://www.zaanstad.nl

https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=530&

mLok=1

https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mP

ag=530&mLok=1

Zandvoort 473 8 https://www.zandvoort.nl

Alblasserdam 482 9 Overzicht van archeologische vindplaatsen en onderzoeken

https://www.alblasserdam.nl/Mediatheek/Inwoners/Kunst_en_cult

uur/Archeologiebeleid/Archeologie_kaartbijlage_1.pdf https://www.alblasserdam.nl

https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Kunst_e

n_cultuur/Archeologie

https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/

Kunst_en_cultuur/

Alblasserdam 482 9 Archeologische verwachtingskaart.

https://www.alblasserdam.nl/Mediatheek/Inwoners/Kunst_en_cult

uur/Archeologiebeleid/Archeologie_kaartbijlage_2.pdf https://www.alblasserdam.nl

https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Kunst_e

n_cultuur/Archeologie

https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/

Kunst_en_cultuur/

Alblasserdam 482 9 Historisch-geografische waardenkaart.

https://www.alblasserdam.nl/Mediatheek/Inwoners/Kunst_en_cult

uur/Archeologiebeleid/Archeologie_kaartbijlage_3.pdf https://www.alblasserdam.nl

https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Kunst_e

n_cultuur/Archeologie

https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/

Kunst_en_cultuur/

Alblasserdam 482 9 Archeologische beleidskaart.

https://www.alblasserdam.nl/Mediatheek/Inwoners/Kunst_en_cult

uur/Archeologiebeleid/Archeologie_kaartblad_4.pdf https://www.alblasserdam.nl

https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Kunst_e

n_cultuur/Archeologie

https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/

Kunst_en_cultuur/

Albrandswaard 613 9 https://www.albrandswaard.nl

Alphen aan den Rijn 484 9 https://www.alphenaandenrijn.nl

https://www.alphenaandenrijn.nl/In_Alphen_aan_den_Rijn/Erfgoed

_en_monumenten/Archeologie

https://www.alphenaandenrijn.nl/In_Alphen_aan_den_Rijn

/Erfgoed_en_monumenten/Cultuurhistorie_in_kaart

https://alphenaandenrijn.maps.arcgis.com/apps/MapSeries

/index.html?appid=d5f673b638354946acb1f9f2b452483b

Barendrecht 489 9 https://www.barendrecht.nl

Bodegraven-Reeuwijk 1901 9 Archeologische beleidsadvieskaart. https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/file/1282/download https://www.bodegraven-reeuwijk.nl https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/erfgoedbeleid https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/erfgoedbeleid

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Brielle 501 9 archeologische waarden- en verwachtingskaart

https://www.brielle.nl/document.php?m=15&fileid=19495&f=d7419

50ad9b126f1f0f8210120948f5f&attachment=1&c=9811 https://www.brielle.nl

https://www.brielle.nl/bestuur/beleidsnotas_43220/item/beleidspla

n-brielle-archeologie_9811.html

https://www.brielle.nl/bestuur/beleidsnotas_43220/item/cu

ltuurhistorische-quickscan-brielle_425439.html

Brielle 501 9 archeologische beleidskaart

https://www.brielle.nl/document.php?m=15&fileid=19491&f=928fb

d8c3fa480089cba1a28d0c33e1d&attachment=1&c=9811 https://www.brielle.nl

https://www.brielle.nl/bestuur/beleidsnotas_43220/item/beleidspla

n-brielle-archeologie_9811.html

https://www.brielle.nl/bestuur/beleidsnotas_43220/item/cu

ltuurhistorische-quickscan-brielle_425439.html

Capelle aan den IJssel 502 9 https://www.capelleaandenijssel.nl

Delft 503 9 Beleidsadvieskaart

http://archeologie-delft.nl/images/zaken/Beleidsadvieskaart-

Delft8.pdf https://www.delft.nl

https://www.delft.nl/bestuur-en-

organisatie/organisatie/archeologie https://www.delft.nl/wonen/monumenten

Dordrecht 505 9

Uitgevoerde onderzoeken op het Eiland van Dordrecht met  

archeologische vindplaatsen,  schaal 1:20.000.

https://www.archeologiedordrecht.nl/wijkensites.dordrecht/up/Zsx

evxfJgC_Kaartblad_1_Bekende_vindplaatsen_en_uitgevoerde_onde

rzoeken.pdf https://www.dordrecht.nl https://www.archeologiedordrecht.nl/ https://www.monumentenzorgdordrecht.nl/

https://drechtsteden.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.h

tml?appid=29a61cec559e408b8e8f23153851c2a1

Dordrecht 505 9 archeologische verwachtingskaart, schaal 1:20.000

https://www.archeologiedordrecht.nl/wijkensites.dordrecht/up/Zsx

evxfJcC_Kaartblad_3_Archeologische_Verwachtingskaart_Dordrech

t.pdf https://www.dordrecht.nl https://www.archeologiedordrecht.nl/ https://www.monumentenzorgdordrecht.nl/

https://drechtsteden.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.h

tml?appid=29a61cec559e408b8e8f23153851c2a1

Dordrecht 505 9

inpoldering van het eiland van Dordrecht met historische 

buitenplaatsen

https://www.archeologiedordrecht.nl/wijkensites.dordrecht/up/Zsx

evxfJoC_Kaartblad_2_Inpoldering_van_het_Eiland_van_Dordrecht

_met_historische_buitenplaatsen.pdf https://www.dordrecht.nl https://www.archeologiedordrecht.nl/ https://www.monumentenzorgdordrecht.nl/

https://drechtsteden.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.h

tml?appid=29a61cec559e408b8e8f23153851c2a1

Dordrecht 505 9 Cultuurhistorische objecten IJsselmonde & Dordrecht

https://www.monumentenzorgdordrecht.nl/wijkensites.dordrecht/u

p/ZyavhbgJwD_Dordt_Cultuurhistorische_kaart.pdf https://www.dordrecht.nl https://www.archeologiedordrecht.nl/ https://www.monumentenzorgdordrecht.nl/

https://drechtsteden.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.h

tml?appid=29a61cec559e408b8e8f23153851c2a1

Goeree-Overflakkee 1924 9 beleidskaart Archeologie Goeree-Overflakkee

https://www.goeree-

overflakkee.nl/document.php?m=46&fileid=186571&f=c31879d466f

01aa3841aaec915a4d133&attachment=1&c=73031 https://www.goeree-overflakkee.nl

Gorinchem 512 9

archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 

gemeente Gorinchem

https://www.archeologiegorinchem.com/wp-

content/uploads/2016/12/verwachtingskaart-gorinchem.pdf https://www.gorinchem.nl

Gouda 513 9 archeologische beleidskaart

https://www.gouda.nl/dsresource?objectid=e7624640-ba57-44ed-

949e-92a3cce5dfd5&type=org&& https://www.gouda.nl

https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Bouwen_e

n_verbouwen/Archeologie

https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/B

ouwen_en_verbouwen/Archeologie

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Hardinxveld-Giessendam 523 9

archeologische waardenkaart gemeente Hardinxveld-

Giessendam

https://www.hardinxveld-

giessendam.nl/Bestuur/Bestuur/Regelgeving/Relevante_pagina_s/B

eleidsnota_s/Beleidsnota_archeologie_Hardinxveld_Giessendam/Ar

cheologische_waardenkaart_Gemeente_Hardinxveld_Giessendam.

pdf https://www.hardinxveld-giessendam.nl

https://www.hardinxveld-

giessendam.nl/Bestuur/Bestuur/Regelgeving/Relevante_pagina_s/B

eleidsnota_s/Beleidsnota_archeologie_Hardinxveld_Giessendam
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Hardinxveld-Giessendam 523 9

archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 

gemeente Hardinxveld-Giessendam

https://www.hardinxveld-

giessendam.nl/dsresource?objectid=14bbf397-46f3-4cf7-be67-

a779a3a9deed&type=PDF https://www.hardinxveld-giessendam.nl

https://www.hardinxveld-

giessendam.nl/Bestuur/Bestuur/Regelgeving/Relevante_pagina_s/B

eleidsnota_s/Beleidsnota_archeologie_Hardinxveld_Giessendam

Hellevoetsluis 530 9 archeologische waarden- en beleidskaart

https://www.hellevoetsluis.nl/Bestuur_en_organisatie/Beleid_en_n

otities/Archeologische_waardenkaart.org https://www.hellevoetsluis.nl

https://www.hellevoetsluis.nl/Bestuur_en_organisatie/Beleid_en_n

otities/Archeologische_waardenkaart

Hendrik-Ido-Ambacht 531 9 https://www.h-i-ambacht.nl

https://www.h-i-

ambacht.nl/Gewoon_Ambacht/Overzicht/Historie/Archeologie

https://www.h-i-

ambacht.nl/Gewoon_Ambacht/Overzicht/Historie/Historie

Hillegom 534 9 https://www.hillegom.nl

Hoeksche Waard 1963 9 Hoeksche Waard - verwachtingskaart

https://www.gemeentehw.nl/document.php?m=154&fileid=32117&f

=5d8fcb88583f62021fd59a01baca7e58&attachment=0 https://www.gemeentehw.nl/

https://www.gemeentehw.nl/inwoner-

bezoeker/archeologie_47768/

https://www.gemeentehw.nl/inwoner-

bezoeker/monumenten_47780/

Kaag en Braassem 1884 9 https://www.kaagenbraassem.nl

Katwijk 537 9

Landschappelijke eenheden en archeologische verwachting: 

gemeente Katwijk

https://extra.katwijk.nl/fileadmin/user_upload/2._Archeologische_V

erwachtingskaart_Katwijk.pdf https://www.katwijk.nl

https://extra.katwijk.nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/cultureel-

erfgoed/archeologische-onderzoekplicht/

https://extra.katwijk.nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/cultureel-

erfgoed/erfgoedvisie-en-erfgoedkaart/

https://katwijk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index

.html?id=5d337a17468841ebac0148451ab7c136

Katwijk 537 9

Archeologische beleidskaart met voorschriften ten behoeve 

van de Archeologische MonumentenZorg: gemeente 

Katwijk

https://extra.katwijk.nl/fileadmin/user_upload/3._Archeologische_B

eleidskaart_Katwijk.pdf https://www.katwijk.nl

https://extra.katwijk.nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/cultureel-

erfgoed/archeologische-onderzoekplicht/

https://extra.katwijk.nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/cultureel-

erfgoed/erfgoedvisie-en-erfgoedkaart/

https://katwijk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index

.html?id=5d337a17468841ebac0148451ab7c136

Krimpen aan den IJssel 542 9 geologische kaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Archeologische-

kaart/(417309)-Wonen-en-Leefomgeving-

Documenten/Onderliggende-geologische-inventarisatiekaart.html https://www.krimpenaandenijssel.nl https://www.krimpenaandenijssel.nl/Archeologischekaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/Cultuurhistorische-

waardenkaart

Krimpen aan den IJssel 542 9 culuurhistorische kaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Archeologische-

kaart/(417309)-Wonen-en-Leefomgeving-

Documenten/Onderliggende-cultuurhistorische-

inventarisatiekaart.html https://www.krimpenaandenijssel.nl https://www.krimpenaandenijssel.nl/Archeologischekaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/Cultuurhistorische-

waardenkaart

Krimpen aan den IJssel 542 9 archeologische inventarisatiekaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Archeologische-

kaart/(417309)-Wonen-en-Leefomgeving-

Documenten/Onderliggende-archeologische-

inventarisatiekaart.html https://www.krimpenaandenijssel.nl https://www.krimpenaandenijssel.nl/Archeologischekaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/Cultuurhistorische-

waardenkaart

Krimpen aan den IJssel 542 9 verwachtingenkaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Archeologischekaart/(4173

09)-Wonen-en-Leefomgeving-Documenten/Onderliggende-

waarden-en-verwachtingen-kaart.html https://www.krimpenaandenijssel.nl https://www.krimpenaandenijssel.nl/Archeologischekaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/Cultuurhistorische-

waardenkaart

Krimpen aan den IJssel 542 9 beleidskaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Archeologischekaart/(4173

09)-Wonen-en-Leefomgeving-Documenten/Archeologische-

beleidskaart.html https://www.krimpenaandenijssel.nl https://www.krimpenaandenijssel.nl/Archeologischekaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/Cultuurhistorische-

waardenkaart

Krimpen aan den IJssel 542 9 Cultuurhistorische waardenkaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/KRY/Cultuurhistorische-

waardenkaart/(421907)-Wonen-en-Leefomgeving-

Documenten/Cultuurhistorische-waardenkaart-document.html https://www.krimpenaandenijssel.nl https://www.krimpenaandenijssel.nl/Archeologischekaart

https://www.krimpenaandenijssel.nl/Cultuurhistorische-

waardenkaart

Krimpenerwaard 1931 9

landschappelijke eenhedenkaart: archeologiche 

verwachtingskaart Laat Paleolithicum-Vroege 

Middeleeuwen

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Krimpenerw

aard/i282950.pdf https://www.krimpenerwaard.nl

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Krimpenerwaard 1931 9

historisch-geografische en archeologische waardenkaart: 

Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd (tot circa 1950)

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Krimpenerw

aard/i282952.pdf https://www.krimpenerwaard.nl

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Krimpenerwaard 1931 9 archeologische beleidskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Krimpenerw

aard/i282951.pdf https://www.krimpenerwaard.nl

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Lansingerland 1621 9 Archeologische verwachtingskaart

http://archeologie-delft.nl/images/egd-dar-

dan/dar/dar97%20kaartbijlage%201%20verwachtingskaart.pdf https://www.lansingerland.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Lansingerland/336616/336616_1.html

Lansingerland 1621 9 archeologische beleidsadvieskaart

http://archeologie-delft.nl/images/egd-dar-

dan/dar/dar97%20kaartbijlage%202%20beleidsadvieskaart.pdf https://www.lansingerland.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Lansingerland/336616/336616_1.html

Lansingerland 1621 9 Archeologische beleidskaart gemeente Lansingerland 2016

http://archeologie-delft.nl/images/zaken/Archeologische-

beleidskaartLansingerland.pdf https://www.lansingerland.nl

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Histori

e/Lansingerland/336616/336616_1.html

Leiden 546 9 https://www.leiden.nl https://www.erfgoedleiden.nl/onderzoek/archeologisch-onderzoek

https://www.erfgoedleiden.nl/bouwen/informatie-

historische-panden/uitleg https://www.leidseregioinkaart.nl/kaarten/Archeologie/

Leiderdorp 547 9 Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart Leiderdorp

https://www.leiderdorp.nl/bestand/archeologische_waardenkaart_l

eiderdorp_526035 https://www.leiderdorp.nl

Leidschendam-Voorburg 1916 9 https://www.leidschendam-voorburg.nl

Lisse 553 9 https://www.lisse.nl

Maassluis 556 9 geologie

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Maassluis/i2

01979.pdf https://www.maassluis.nl

Maassluis 556 9 Archeologische inventarisatie

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Maassluis/i2

01980.pdf https://www.maassluis.nl

Maassluis 556 9 Cultuurhistorische inventarisatie

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Maassluis/i2

01982.pdf https://www.maassluis.nl

Maassluis 556 9 Recente bodemverstoringen

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Maassluis/i2

01984.pdf https://www.maassluis.nl

Maassluis 556 9 archeologische waarden en verwachtingen

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Maassluis/i2

01975.pdf https://www.maassluis.nl

Maassluis 556 9 archeologische maatregelenkaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Maassluis/i2

01976.pdf https://www.maassluis.nl

Midden-Delfland 1842 9

archeologische beleidsadvieskaart voor de gemeente 

Midden-Delfland

https://www.middendelfland.nl/document.php?m=23&fileid=31691

&f=191fffc7a51ea40a73391e2aafa25933&attachment=0 https://www.middendelfland.nl

https://www.middendelfland.nl/monumenten/acheologiebeleid_41

613/

https://www.middendelfland.nl/monumenten/monumente

n-erfgoed_41565/

Molenlanden 1978 9 https://www.molenlanden.nl/

Nieuwkoop 569 9 https://www.nieuwkoop.nl

https://www.nieuwkoop.nl/home/regels-voor-

monumenten_44678/
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Nissewaard 1930 9 archeologische waarden- en beleidskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Nissewaard/

i286826.pdf https://www.nissewaard.nl

https://www.nissewaard.nl/subsidies-en-vergoedingen/subsidies-

vergoedingen-en-leningen_to/erfgoed.htm

https://www.nissewaard.nl/subsidies-en-

vergoedingen/subsidies-vergoedingen-en-

leningen_to/erfgoed.htm

Nissewaard 1930 9 archeologische waarden en beleidskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Nissewaard/

i286829.pdf https://www.nissewaard.nl

https://www.nissewaard.nl/subsidies-en-vergoedingen/subsidies-

vergoedingen-en-leningen_to/erfgoed.htm

https://www.nissewaard.nl/subsidies-en-

vergoedingen/subsidies-vergoedingen-en-

leningen_to/erfgoed.htm

Noordwijk 575 9 https://www.noordwijk.nl

Oegstgeest 579 9 https://www.oegstgeest.nl

Papendrecht 590 9 archeologische verwachtingskaart gemeente Papendrecht

https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Bestem

mingsplan_en_archief/Archeologie_en_erfgoedbeleid/Bijlage_1_va

n_de_Archeologische_verwachtings_en_beleidskaart.pdf https://www.papendrecht.nl

https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Bestem

mingsplan_en_archief/Archeologie_en_erfgoedbeleid

Papendrecht 590 9 archeologische beleidsadvieskaart gemeente Papendrecht

https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Bestem

mingsplan_en_archief/Archeologie_en_erfgoedbeleid/Bijlage_2_va

n_de_Archeologische_verwachtings_en_beleidskaart.pdf https://www.papendrecht.nl

https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Bestem

mingsplan_en_archief/Archeologie_en_erfgoedbeleid

Pijnacker-Nootdorp 1926 9 Archeologische beleidsadvieskaart (schaal 1:10.000)

http://archeologie-delft.nl/images/zaken/Kaartbijlage-2-

Beleidsadvieskaart.pdf https://www.pijnacker-nootdorp.nl

Ridderkerk 597 9

Cultuurhistorische Waardenkaart historische geografie 

Ridderkerk

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-

RIB/2018-07-05-RIB-Cultuurhistorische-Waardenkaart-

Woongebieden.pdf https://www.ridderkerk.nl

Ridderkerk 597 9 Cultuurhistorische Waardenkaart bouwkunst Ridderkerk

https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Raadsinformatiebrieven-

RIB/2018-07-05-RIB-Cultuurhistorische-Waardenkaart-

Woongebieden-bouwkunst.pdf https://www.ridderkerk.nl

Rijswijk 603 9 https://www.rijswijk.nl

https://www.rijswijk.nl/cultuur-sport-en-vrije-tijd/cultureel-

erfgoed/archeologie https://www.rijswijk.nl/inwoners/leven/erfgoed/

Rotterdam 599 9 archeologische kenmerkenkaart

https://www.rotterdam.nl/bestuur-

organisatie/archeologie/Kenmerkenkaart.pdf https://www.rotterdam.nl https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/archeologie/ https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/monumenten/

https://rotterdamopendata.nl/dataset/oudheidkundig-

onderzoek-boor

Rotterdam 599 9 archeologische waarden- en beleidskaart

https://www.rotterdam.nl/bestuur-

organisatie/archeologie/waardenkaart.pdf https://www.rotterdam.nl https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/archeologie/ https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/monumenten/

https://rotterdamopendata.nl/dataset/oudheidkundig-

onderzoek-boor

Rotterdam 599 9 archeologische kenmerkenkaart (havengebied)

https://www.rotterdam.nl/bestuur-

organisatie/archeologie/Kenmerkenkaart.pdf https://www.rotterdam.nl https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/archeologie/ https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/monumenten/

https://rotterdamopendata.nl/dataset/oudheidkundig-

onderzoek-boor

Rotterdam 599 9 archeologische waarden- en beleidskaart  (havengebied)

https://www.rotterdam.nl/bestuur-

organisatie/archeologie/Toelichting-II-Waarden-en-

Beleidskaart.pdf https://www.rotterdam.nl https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/archeologie/ https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/monumenten/

https://rotterdamopendata.nl/dataset/oudheidkundig-

onderzoek-boor

Schiedam 606 9 https://www.schiedam.nl

's-Gravenhage 518 9 https://www.denhaag.nl https://www.denhaag.nl/archeologie/

https://ddh.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?a

ppid=303c6ea652c749eda919e8b8ba0427c1

Sliedrecht 610 9 https://www.sliedrecht.nl

Teylingen 1525 9 Archeologische verwachtingskaart Teylingen 2015

https://www.teylingen.nl/fileadmin/Teylingen/02_RA2852_verwach

tingskrt_Teylingen_2015.pdf https://www.teylingen.nl

https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/bouwen-en-

wonen/monumenten-en-archeologie.html

https://www.teylingen.nl/inwoners-en-

ondernemers/bouwen-en-wonen/monumenten-en-

archeologie.html

Teylingen 1525 9 Archeologische beleidskaart Teylingen 2015

https://www.teylingen.nl/fileadmin/Teylingen/03_RA2852_beleidskr

t_Teylingen_2015.pdf https://www.teylingen.nl

https://www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/bouwen-en-

wonen/monumenten-en-archeologie.html

https://www.teylingen.nl/inwoners-en-

ondernemers/bouwen-en-wonen/monumenten-en-

archeologie.html

Vlaardingen 622 9 https://www.vlaardingen.nl

https://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Cultuur_en_historie/Archeolo

gie

https://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/

Monumenten

Voorschoten 626 9 https://www.voorschoten.nl

https://www.voorschoten.nl/inwoners-

voorschoten/erfgoedbeleid_41343/

https://www.voorschoten.nl/inwoners-

voorschoten/erfgoedbeleid_41343/

Waddinxveen 627 9 De geo(morfo)logische kaart . https://simcms.waddinxveen.nl/mgd/files/3._bijlage_1.pdf https://www.waddinxveen.nl

https://www.waddinxveen.nl/archeologiebeleid-gemeente-

waddinxveen

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Waddinxveen 627 9 De cultuurhistorische kaart https://simcms.waddinxveen.nl/mgd/files/3._bijlage_2.pdf https://www.waddinxveen.nl

https://www.waddinxveen.nl/archeologiebeleid-gemeente-

waddinxveen

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Waddinxveen 627 9 De archeologische inventarisatiekaart https://simcms.waddinxveen.nl/mgd/files/3._bijlage_3.pdf https://www.waddinxveen.nl

https://www.waddinxveen.nl/archeologiebeleid-gemeente-

waddinxveen

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Waddinxveen 627 9 De waarden- en verwachtingenkaart https://simcms.waddinxveen.nl/mgd/files/3._bijlage_4.pdf https://www.waddinxveen.nl

https://www.waddinxveen.nl/archeologiebeleid-gemeente-

waddinxveen

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Waddinxveen 627 9 De beleidskaart https://simcms.waddinxveen.nl/mgd/files/3._bijlage_5.pdf https://www.waddinxveen.nl

https://www.waddinxveen.nl/archeologiebeleid-gemeente-

waddinxveen

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Wassenaar 629 9 https://www.wassenaar.nl

https://www.wassenaar.nl/inwoners-wassenaar/beleid-

cultureel-erfgoed_44576/

Westland 1783 9 archeologische beleidskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Westland/i1

21908.pdf https://www.gemeentewestland.nl

https://archeologie-delft.nl/zaken-en-regels/gemeentelijke-

beleidskaarten

Westvoorne 614 9 https://www.westvoorne.nl

https://www.westvoorne.nl/organisatie/beleid-en-

visie_42329/item/archeologische-monumentenzorg_8756.html

Zoetermeer 637 9 beleidskaart Zoetermeer

https://www.zoetermeer.nl/document.php?m=83&fileid=165266&f

=fc92603938b74e9432fb5288426601ed&attachment=1&c=39139 https://www.zoetermeer.nl

https://www.zoetermeer.nl/inwoners/monumenten-en-

erfgoed_47342/item/archeologie-zoetermeer_39139.html

https://www.zoetermeer.nl/inwoners/monumenten-en-

erfgoed_47342/

Zoeterwoude 638 9 https://www.zoeterwoude.nl

Zuidplas 1892 9 archeologische beleidsadvieskaart

https://simcms.zuidplas.nl/mgd/files/archeologie_-

_beleid_advieskaart_0.pdf https://www.zuidplas.nl

https://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atla

s.Atlas&layerTheme=Archeologie

Zwijndrecht 642 9 https://www.zwijndrecht.nl

Borsele 654 10 Kaartlaag 1 ('Walcheren')

https://www.borsele.nl/document.php?m=19&fileid=18229&f=23a3

530c5f8b0cbdd473aaead47a9e5e&attachment=0&c=14683 https://www.borsele.nl

https://www.borsele.nl/home/beleidsdocumenten_45221/item/arch

eologiebeleid_14683.html

Borsele 654 10 Kaartlaag 2 ('Hollandveen')

https://www.borsele.nl/document.php?m=19&fileid=18231&f=953b

9a7d7b6a24f2a5e52ce4b3ff33eb&attachment=0&c=14683 https://www.borsele.nl

https://www.borsele.nl/home/beleidsdocumenten_45221/item/arch

eologiebeleid_14683.html

Borsele 654 10 Kaartlaag 3 ('Wormer')

https://www.borsele.nl/document.php?m=19&fileid=18233&f=e94ef

2296ea26ea0830ac61d796f50d3&attachment=0&c=14683 https://www.borsele.nl

https://www.borsele.nl/home/beleidsdocumenten_45221/item/arch

eologiebeleid_14683.html
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Borsele 654 10 Kaartlaag 4 ('Pleistoceen')

https://www.borsele.nl/document.php?m=19&fileid=18227&f=54b7

8386745547e9668ce69482735b4e&attachment=0&c=14683 https://www.borsele.nl

https://www.borsele.nl/home/beleidsdocumenten_45221/item/arch

eologiebeleid_14683.html

Goes 664 10 https://www.goes.nl https://www.goes.nl/gemeentearchief/archeologie_43025/

Hulst 677 10 https://www.gemeentehulst.nl

Kapelle 678 10 https://www.kapelle.nl

Middelburg 687 10

archeologische verwachtings- en waardenkaart Walcheren 

2016

https://www.archeologiewalcheren.nl/download/file:1verwachtings

kaart-archeologie-2016-def.htm https://www.middelburg.nl

https://www.middelburg.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Ver_

bouw_en_onderhoud/Het_archeologisch_proces_bij_bouwplannen

Middelburg 687 10 archeologische beleidsadvieskaart Walcheren 2016

https://www.archeologiewalcheren.nl/download/file:1beleidsadvies

kaart-archeologie-2016-def.htm https://www.middelburg.nl

https://www.middelburg.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Ver_

bouw_en_onderhoud/Het_archeologisch_proces_bij_bouwplannen

Noord-Beveland 1695 10 Kaartlaag 1 ('Walcheren')

https://www.noord-

beveland.nl/document.php?m=2&fileid=8859&f=f9ed63cfa367b50a

a6a2ff59690ceb3e&attachment=1&c=19721 https://www.noord-beveland.nl

https://www.noord-

beveland.nl/home/beleidsnotas_43163/item/archeologiebeleid-

noord-beveland_19721.html

Noord-Beveland 1695 10 Kaartlaag 2 ('Hollandveen')

https://www.noord-

beveland.nl/document.php?m=2&fileid=8861&f=a9be77d312dcc13a

886da8b327ca01bc&attachment=1&c=19721 https://www.noord-beveland.nl

https://www.noord-

beveland.nl/home/beleidsnotas_43163/item/archeologiebeleid-

noord-beveland_19721.html

Noord-Beveland 1695 10 Kaartlaag 3 ('Wormer')

https://www.noord-

beveland.nl/document.php?m=2&fileid=8863&f=399e406f099008a

f3120ca08a2ffb17c&attachment=1&c=19721 https://www.noord-beveland.nl

https://www.noord-

beveland.nl/home/beleidsnotas_43163/item/archeologiebeleid-

noord-beveland_19721.html

Noord-Beveland 1695 10 Kaartlaag 4 ('Pleistoceen')

https://www.noord-

beveland.nl/document.php?m=2&fileid=8847&f=e652e36f5667297

d0dde9105d57cedc4&attachment=1&c=19721 https://www.noord-beveland.nl

https://www.noord-

beveland.nl/home/beleidsnotas_43163/item/archeologiebeleid-

noord-beveland_19721.html

Reimerswaal 703 10 https://www.reimerswaal.nl

https://www.reimerswaal.nl/home/producten-en-

diensten_42788/product/monumenten_967.html

Schouwen-Duiveland 1676 10 https://www.schouwen-duiveland.nl

https://www.schouwen-duiveland.nl/inwoners/ruimtelijke-

plannen-en-projecten/erfgoedbeleid

Sluis 1714 10 https://www.gemeentesluis.nl

https://www.gemeentesluis.nl/Inwoners/Bouwen_verbouwen_en_

wonen/Archeologie

Terneuzen 715 10 Behoud door ontwikkeling

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmin

gsplannen/ruimtelijke_regels/Cultuurhistorie/Cultuurhistorische_W

aardenkaart_kaartblad_Behoud_door_ontwikkeling.pdf https://www.terneuzen.nl

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmin

gsplannen/ruimtelijke_regels/Archeologie

Terneuzen 715 10 Behoud

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmin

gsplannen/ruimtelijke_regels/Cultuurhistorie/Cultuurhistorische_W

aardenkaart_kaartblad_behoud.pdf https://www.terneuzen.nl

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmin

gsplannen/ruimtelijke_regels/Archeologie

Terneuzen 715 10 Vernieuwing mogelijk

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmin

gsplannen/ruimtelijke_regels/Cultuurhistorie/Cultuurhistorische_W

aardenkaart_kaartblad_Vernieuwing_mogelijk.pdf https://www.terneuzen.nl

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmin

gsplannen/ruimtelijke_regels/Archeologie

Terneuzen 715 10 Vrijstellingenkaart Archeologie 2017

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmin

gsplannen/ruimtelijke_regels/Archeologie/Vrijstellingenkaart_2017.

pdf https://www.terneuzen.nl

https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmin

gsplannen/ruimtelijke_regels/Archeologie

Tholen 716 10 https://www.tholen.nl

Veere 717 10

archeologische verwachtings- en waardenkaart Walcheren 

2016

https://www.archeologiewalcheren.nl/download/file:1verwachtings

kaart-archeologie-2016-def.htm https://www.veere.nl https://www.archeologiewalcheren.nl/beleid/walcheren.htm

Veere 717 10 archeologische beleidsadvieskaart Walcheren 2016

https://www.archeologiewalcheren.nl/download/file:1beleidsadvies

kaart-archeologie-2016-def.htm https://www.veere.nl https://www.archeologiewalcheren.nl/beleid/walcheren.htm

Vlissingen 718 10

grondgebied Walcheren Archeologische 

verwachtingsadvieskaart

https://www.archeologiewalcheren.nl/download/file:1verwachtings

kaart-archeologie-2016-def.htm https://www.vlissingen.nl https://www.archeologiewalcheren.nl/beleid/walcheren.htm

https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/over-

vlissingen/erfgoed-en-monumenten.html

Vlissingen 718 10 grondgebied Walcheren Archeologische beleidsadvieskaart

https://www.archeologiewalcheren.nl/download/file:1beleidsadvies

kaart-archeologie-2016-def.htm https://www.vlissingen.nl https://www.archeologiewalcheren.nl/beleid/walcheren.htm

https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/over-

vlissingen/erfgoed-en-monumenten.html

Vlissingen 718 10

archeologische verwachtings- en waardenkaart Walcheren 

2016

https://www.archeologiewalcheren.nl/download/file:1verwachtings

kaart-archeologie-2016-def.htm https://www.vlissingen.nl https://www.archeologiewalcheren.nl/beleid/walcheren.htm

https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/over-

vlissingen/erfgoed-en-monumenten.html

Vlissingen 718 10 archeologische beleidsadvieskaart Walcheren 2016

https://www.archeologiewalcheren.nl/download/file:1beleidsadvies

kaart-archeologie-2016-def.htm https://www.vlissingen.nl https://www.archeologiewalcheren.nl/beleid/walcheren.htm

https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/over-

vlissingen/erfgoed-en-monumenten.html

Alphen-Chaam 1723 11 https://www.alphen-chaam.nl https://www.alphen-chaam.nl/archeologie.html https://www.alphen-chaam.nl/monumenten.html

Altena 1959 11 https://www.gemeentealtena.nl/

Asten 743 11 beleidskaart

https://plannen.asten.nl/Manifest2008/NL.IMRO.0743.BP02012002-

OW01/tb_NL.IMRO.0743.BP02012002-OW01_Bijlage2.pdf https://www.asten.nl

Baarle-Nassau 744 11 archeologische beleidskaart

https://www.baarle-nassau.nl/fileadmin/files/baarle-

nassau/04.Verhuizen-en-

verbouwen/Bestemmingsplannen/Molenbaan_Bijlage_2_bij_regels

_-_Archeologische_beleidskaart.pdf https://www.baarle-nassau.nl

Bergeijk 1724 11 https://www.bergeijk.nl https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Bergen op Zoom 748 11 https://www.bergenopzoom.nl https://www.monumentenboz.nl/main/kadaster

Bernheze 1721 11 archeologische beleidskaart

https://www.bernheze.org/data/downloadables/1/8/archeologische-

beleidskaart-gemeente-bernheze.pdf https://www.bernheze.org

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-

en-recreatie/archeologie/

https://www.bernheze.org/inwoners-en-

ondernemers/sport-cultuur-en-recreatie/archeologie/

Bernheze 1721 11 Cultuurhistoriekaart Bernheze

https://www.bernheze.org/data/downloadables/2/4/cultuurhistorisc

he-waardenkaart-gemeente-bernheze.pdf https://www.bernheze.org

https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/sport-cultuur-

en-recreatie/archeologie/

https://www.bernheze.org/inwoners-en-

ondernemers/sport-cultuur-en-recreatie/archeologie/

Best 753 11 archeologische basiskaart

https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/5/4/3/5/archeol

ogische-basiskaart-gemeente-best.pdf https://www.gemeentebest.nl https://www.gemeentebest.nl/bestuur/regelgeving/beleidsregels/ https://www.gemeentebest.nl/monumenten

Best 753 11 archeologische verwachtingen- en waardenkaart

https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/5/4/3/7/archeol

ogische-verwachtingen-en-waardenkaart-gemeente-best.pdf https://www.gemeentebest.nl https://www.gemeentebest.nl/bestuur/regelgeving/beleidsregels/ https://www.gemeentebest.nl/monumenten

Best 753 11 archeologischebeleidskaart

https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/5/4/3/6/archeol

ogische-beleidskaart-gemeente-best.pdf https://www.gemeentebest.nl https://www.gemeentebest.nl/bestuur/regelgeving/beleidsregels/ https://www.gemeentebest.nl/monumenten
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Best 753 11 Archeologische basis- en verstoringenkaart

https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/6/6/4/6/kaartbij

lage-1-basis-en-verstoringenkaart-best-2015.pdf https://www.gemeentebest.nl https://www.gemeentebest.nl/bestuur/regelgeving/beleidsregels/ https://www.gemeentebest.nl/monumenten

Best 753 11 Archeologische verwachtingen- en waardenkaart

https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/6/6/4/7/kaartbij

lage-2-archeologische-verwachtingen-en-waardenkaart-best-

2015.pdf https://www.gemeentebest.nl https://www.gemeentebest.nl/bestuur/regelgeving/beleidsregels/ https://www.gemeentebest.nl/monumenten

Best 753 11

Archeologische beleidskaart

kaart

https://www.gemeentebest.nl/data/downloadables/6/6/4/8/kaartbij

lage-3-archeologische-beleidskaart-best-2015.pdf https://www.gemeentebest.nl https://www.gemeentebest.nl/bestuur/regelgeving/beleidsregels/ https://www.gemeentebest.nl/monumenten

Bladel 1728 11 Archeologische beleidskaart

https://www.bladel.nl/document.php?m=11&fileid=25507&f=619918

55120330d97d537258a2cdaa89&attachment=0&c=30249 https://www.bladel.nl https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Boekel 755 11 https://www.boekel.nl

Boxmeer 756 11 https://www.boxmeer.nl

https://www.boxmeer.nl/inwoners/onderwerpen-a-

z_41397/product/archeologie_890.html

https://www.boxmeer.nl/inwoners/pdf-

documenten_41673/item/gemeentelijke-

monumenten_43868.html

Boxtel 757 11 https://www.boxtel.nl

Breda 758 11 Beleidsadvieskaart Breda's Erfgoed

https://erfgoed.breda.nl/upload/iblock/802/beleidskaart_defnov08.

pdf https://www.breda.nl https://erfgoed.breda.nl https://erfgoed.breda.nl

Breda 758 11 thema akkers en beemden https://erfgoed.breda.nl/upload/iblock/1c2/chi_landgebruik.pdf https://www.breda.nl https://erfgoed.breda.nl https://erfgoed.breda.nl

Breda 758 11 thema infrastructuur https://erfgoed.breda.nl/upload/iblock/9c0/chi_infra_def.pdf https://www.breda.nl https://erfgoed.breda.nl https://erfgoed.breda.nl

Breda 758 11 thema nederzettingen

https://erfgoed.breda.nl/upload/iblock/382/chi_nederzettingen_hig

h.pdf https://www.breda.nl https://erfgoed.breda.nl https://erfgoed.breda.nl

Breda 758 11 thema fysisch landschap

https://erfgoed.breda.nl/upload/iblock/8ca/chi_fysisch_landschap.p

df https://www.breda.nl https://erfgoed.breda.nl https://erfgoed.breda.nl

Cranendonck 1706 11 https://www.cranendonck.nl https://www.cranendonck.nl/inwoners/erfgoed_44091/ https://www.cranendonck.nl/inwoners/erfgoed_44091/ https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Cuijk 1684 11 archeologische beleidskaart

https://www.cuijk.nl/bestanden/cuijk/documenten/Downloadabels/

Archeologie-

archeologische%20beleidskaart%20gemeente%20Cuijk.pdf https://www.cuijk.nl https://www.cuijk.nl/archeologie

Deurne 762 11 https://www.deurne.nl

https://www.deurne.nl/home/onderwerpen-a-

z_42816/product/monumenten_994.html

Dongen 766 11 https://www.dongen.nl

Drimmelen 1719 11 archeologische beleidskaart Drimmelen https://drimmelen.nl/file/2946/download https://www.drimmelen.nl

Eersel 770 11 https://www.eersel.nl https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Eindhoven 772 11 https://www.eindhoven.nl

https://www.eindhoven.nl/stad-en-

wonen/stad/cultuurhistorie-de-stad

https://www.eindhoven.nl/stad-en-

wonen/stad/cultuurhistorie-de-stad

Etten-Leur 777 11 https://www.etten-leur.nl

Geertruidenberg 779 11 https://www.geertruidenberg.nl https://www.geertruidenberg.nl/inwoners/beleid_43097/ https://www.geertruidenberg.nl/inwoners/beleid_43097/

Geldrop-Mierlo 1771 11 https://www.geldrop-mierlo.nl

https://www.geldrop-mierlo.nl/politiek-en-

organisatie/publicatie/monumentenbeleid

https://www.geldrop-mierlo.nl/politiek-en-

organisatie/publicatie/monumentenbeleid https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Gemert-Bakel 1652 11 Archeologische beleidskaart gemeente Gemert-Bakel

https://repository.officiele-

overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-3507/currentItem https://www.gemert-bakel.nl

Gilze en Rijen 784 11 https://www.gilzerijen.nl https://www.gilzerijen.nl/monumenten.html

Goirle 785 11 https://www.goirle.nl

Grave 786 11 https://www.grave.nl

https://www.grave.nl/welkom-bij-grave/beheer/producten/bouwen-

en-wonen/archeologie

Haaren 788 11 https://www.haaren.nl

Halderberge 1655 11 bekende vindplaatsen geprojecteerd op IKAW https://www.halderberge.nl/file/726/download https://www.halderberge.nl https://www.halderberge.nl/archeologie https://www.halderberge.nl/cultuurhistorie

Halderberge 1655 11

Archeologische verwachtingskaart voor 

nederzettingslocaties van jagers-verzamelaars (Laat 

Paleolithicum - Neolithicum) https://www.halderberge.nl/file/726/download https://www.halderberge.nl https://www.halderberge.nl/archeologie https://www.halderberge.nl/cultuurhistorie

Halderberge 1655 11

Archeologische verwachtingskaart voor 

nederzettingslocaties vanvroege landbouwers (Neolithicum 

- Vroege Middeleeuwen) https://www.halderberge.nl/file/726/download https://www.halderberge.nl https://www.halderberge.nl/archeologie https://www.halderberge.nl/cultuurhistorie

Halderberge 1655 11

Archeologische verwachtingskaart voor 

nederzettingslocaties van late landbouwers (Late 

Middeleeuwen - Nieuwe tijd) https://www.halderberge.nl/file/726/download https://www.halderberge.nl https://www.halderberge.nl/archeologie https://www.halderberge.nl/cultuurhistorie

Halderberge 1655 11

De archeologische advieskaart buitengebied - alle perioden

(Laat Paleolithicum - Nieuwe tijd) https://www.halderberge.nl/file/726/download https://www.halderberge.nl https://www.halderberge.nl/archeologie https://www.halderberge.nl/cultuurhistorie

Halderberge 1655 11 cultuurhistoriekaart Halderberge https://www.halderberge.nl/file/558/download https://www.halderberge.nl https://www.halderberge.nl/archeologie https://www.halderberge.nl/cultuurhistorie

Halderberge 1655 11

Bekende en nieuw ontdekte archeologische vindplaatsen 

geprojecteerd op bodemkaart https://www.halderberge.nl/file/726/download https://www.halderberge.nl https://www.halderberge.nl/archeologie https://www.halderberge.nl/cultuurhistorie

Halderberge 1655 11

Bekende en nieuw ontdekte archeologische vindplaatsen 

geprojecteerd op grondwatertrappenkaart https://www.halderberge.nl/file/726/download https://www.halderberge.nl https://www.halderberge.nl/archeologie https://www.halderberge.nl/cultuurhistorie

Heeze-Leende 1658 11 https://www.heeze-leende.nl https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Helmond 794 11 Archeologische waardenkaart Helmond

https://www.helmond.nl/Verseon/97b16160-4682-4d1b-884d-

5c44e326b49d.pdf https://www.helmond.nl

https://www.helmond.nl/1/Stad/Alle-onderwerpen/Monumenten-

en-archeologie

https://www.helmond.nl/1/Stad/Alle-

onderwerpen/Monumenten-en-archeologie

Helmond 794 11 archeologische beleidskaart 2017

https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20H

elmond/Bewoners/Bouwen/Bouwen/Archeologische%20beleidskaa

rt%202017%20definitieve%20versie.pdf https://www.helmond.nl

https://www.helmond.nl/1/Stad/Alle-onderwerpen/Monumenten-

en-archeologie

https://www.helmond.nl/1/Stad/Alle-

onderwerpen/Monumenten-en-archeologie

Heusden 797 11 Cultuurhistorische waardenkaart Heusden

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=cdf54838-9d18-48d8-

b793-d2c42dd3c36a https://www.heusden.nl

https://www.heusden.nl/Overig/Bouwen_en_Wonen/Monumenten

_en_erfgoed

https://www.heusden.nl/Overig/Bouwen_en_Wonen/Monu

menten_en_erfgoed

Heusden 797 11 archeologische beleidsadvieskaart

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=8108ba93-a3c0-4ffa-

962c-45416d93cb0f https://www.heusden.nl

https://www.heusden.nl/Overig/Bouwen_en_Wonen/Monumenten

_en_erfgoed

https://www.heusden.nl/Overig/Bouwen_en_Wonen/Monu

menten_en_erfgoed

Hilvarenbeek 798 11 Archeologische beleidskaart.

https://www.hilvarenbeek.nl/document.php?m=4&fileid=3811&f=47

b7e6d6f150cd45434c34003d39d3e2&attachment=0&c=3964 https://www.hilvarenbeek.nl

https://www.hilvarenbeek.nl/over-

bestuur/beleidsnotas_283/item/archeologiebeleid-gemeente-

hilvarenbeek_3964.html

https://www.hilvarenbeek.nl/over-

bestuur/beleidsnotas_283/item/cultuurhistoriekaart_3857.

html
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Hilvarenbeek 798 11 Gemeente Hilvarenbeek Cultuurhistoriekaart

https://www.hilvarenbeek.nl/document.php?m=4&fileid=3683&f=2

334b57743cc92432f470c74119fc0ab&attachment=0&c=3857 https://www.hilvarenbeek.nl

https://www.hilvarenbeek.nl/over-

bestuur/beleidsnotas_283/item/archeologiebeleid-gemeente-

hilvarenbeek_3964.html

https://www.hilvarenbeek.nl/over-

bestuur/beleidsnotas_283/item/cultuurhistoriekaart_3857.

html

Hilvarenbeek 798 11 Gemeente Hilvarenbeek Cultuurhistoriekaart

https://www.hilvarenbeek.nl/document.php?m=4&fileid=3682&f=c

646580ef2271ef44503d6e185b8974e&attachment=0&c=3857 https://www.hilvarenbeek.nl

https://www.hilvarenbeek.nl/over-

bestuur/beleidsnotas_283/item/archeologiebeleid-gemeente-

hilvarenbeek_3964.html

https://www.hilvarenbeek.nl/over-

bestuur/beleidsnotas_283/item/cultuurhistoriekaart_3857.

html

Hilvarenbeek 798 11 Gemeente Hilvarenbeek Cultuurhistoriekaart

https://www.hilvarenbeek.nl/document.php?m=4&fileid=3685&f=a

a1172b56fb577023d8333590cd527f7&attachment=0&c=3857 https://www.hilvarenbeek.nl

https://www.hilvarenbeek.nl/over-

bestuur/beleidsnotas_283/item/archeologiebeleid-gemeente-

hilvarenbeek_3964.html

https://www.hilvarenbeek.nl/over-

bestuur/beleidsnotas_283/item/cultuurhistoriekaart_3857.

html

Laarbeek 1659 11 https://www.laarbeek.nl https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie https://www.laarbeek.nl/monumenten https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Landerd 1685 11 archeologische beleidskaart

http://www.broplan.nl/online_document/images/landerd/structuur

visie/Beleidskaart_archeologie.pdf https://www.landerd.nl

Loon op Zand 809 11 Geactualiseerde archeologische verwachtingen

https://www.loonopzand.nl/fileadmin/redacteuren/internet/docum

enten/Bekendmakingen/archeologiebeleid_Kaart_1_archeologische

_verwachting_2017_v2.pdf https://www.loonopzand.nl

Loon op Zand 809 11 Geactualiseerde archeologische maatregelenkaart

https://www.loonopzand.nl/fileadmin/redacteuren/internet/docum

enten/Bekendmakingen/archeologiebeleid_Kaart_2_maatregelenka

art_2017_v2.pdf https://www.loonopzand.nl

Meierijstad 1948 11 https://www.meierijstad.nl/

Mill en Sint Hubert 815 11 https://www.gemeente-mill.nl https://www.gemeente-mill.nl/archeologie

Moerdijk 1709 11 Cultuurhistoriekaart Moerdijk

https://www.moerdijk.nl/web/Moerdijksite/Inwoners/Wonen-en-

verhuizen/Monumenten/Documenten/Cultuurhistoriekaart-(pdf,-43-

MB).html https://www.moerdijk.nl

Moerdijk 1709 11 Archeologische waarden- en verwachtingenkaart

https://www.moerdijk.nl/web/Moerdijksite/Inwoners/Wonen-en-

verhuizen/Monumenten/Documenten/Rapport-en-kaarten-

archeologie-(pdf,-189-MB).html https://www.moerdijk.nl

Moerdijk 1709 11 Advies Archeologische beleidskaart

https://www.moerdijk.nl/web/Moerdijksite/Inwoners/Wonen-en-

verhuizen/Monumenten/Documenten/Rapport-en-kaarten-

archeologie-(pdf,-189-MB).html https://www.moerdijk.nl

Nuenen, Gerwen en Nederwetten 820 11 https://www.nuenen.nl

Oirschot 823 11 https://www.oirschot.nl https://www.oirschot.nl/monument-algemene-informatie https://www.oirschot.nl/monument-algemene-informatie https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Oisterwijk 824 11 https://www.oisterwijk.nl

Oosterhout 826 11 https://www.oosterhout.nl

https://www.oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke-

ontwikkeling/monumenten-en-archeologie/

https://www.oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke-

ontwikkeling/monumenten-en-archeologie/

Oss 828 11 archeologische beleidskaart

https://www.oss.nl/web/file?uuid=a9c53d4f-3a79-45ff-b22c-

b320315b5637&owner=ed2040ad-2962-4e83-b396-

48eee775e322&contentid=53971 https://www.oss.nl

Reusel-De Mierden 1667 11 https://www.reuseldemierden.nl

https://www.reuseldemierden.nl/inwoners-en-

ondernemers/monumenten-en-

erfgoed_42761/item/cultuurhistorische-waardenkaart_31589.html

https://www.reuseldemierden.nl/inwoners-en-

ondernemers/monumenten-en-

erfgoed_42761/item/cultuurhistorische-

waardenkaart_31589.html https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Roosendaal 1674 11 https://www.roosendaal.nl

Rucphen 840 11 https://www.rucphen.nl

https://www.rucphen.nl/Modules/BM-Module-31/Nota-Archeologie-

gemeente-Rucphen

's-Hertogenbosch 796 11 Archeologische verwachtingskaart

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/uploads/media/58176ce29b

482/verwachtingskaart-buitengebied-2010.pdf https://www.s-hertogenbosch.nl

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/onderzoek/archeologisch-

onderzoek https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/monumentenzorg

https://www.s-hertogenboschopdekaart.nl/onderzoek-en-

vondsten/category

Sint Anthonis 1702 11 archeologische beleidskaart

https://www.sintanthonis.nl/document.php?fileid=99356&f=0014c4

630f76f8c307875a5fbac9f8ae&attachment=1&c=28106 https://www.sintanthonis.nl

https://www.sintanthonis.nl/ontdek-sint-

anthonis/historie_41624/item/archeologie_1841.html

Sint-Michielsgestel 845 11 https://www.sint-michielsgestel.nl

Someren 847 11 archeologische verwachtingen- en waardenkaart 2015

https://www.someren.nl/fileadmin/Someren/PDF_formulieren_pro

ducten/Beleidsnotas_en_beleidsregels/Milieu_en_water/Nota_arch

eologiebeleid_2012/Archeologische_verwachtingen-

_en_waardenkaart_2015.pdf https://www.someren.nl

Someren 847 11 archeologische basis- en verstoringenkaart 2015

https://www.someren.nl/fileadmin/Someren/PDF_formulieren_pro

ducten/Beleidsnotas_en_beleidsregels/Milieu_en_water/Nota_arch

eologiebeleid_2012/Archeologische_basiskaart_gemeente_Somere

n_2015.pdf https://www.someren.nl

Son en Breugel 848 11

archeologische waarde- en verewachtingenkaart Son en 

Breugel

https://www.sonenbreugel.nl/document.php?m=13&fileid=12549&f

=3d33a11038ae4fe86431f4733cb89980&attachment=0&c=19997 https://www.sonenbreugel.nl

Son en Breugel 848 11 archeologische beleidskaart Son en Breugel

https://www.sonenbreugel.nl/document.php?m=13&fileid=12547&f

=91b2abf7f7bb2542d92ca5d7984459b2&attachment=0&c=19997 https://www.sonenbreugel.nl

Steenbergen 851 11 https://www.gemeente-steenbergen.nl

Tilburg 855 11 https://www.tilburg.nl

Uden 856 11

Archeologische vindplaatsen, onderzoeksmeldingen, 

onderzoeken en ont gron dingen.

https://www.uden.nl/data/downloadables/2/0/6/9/udear_kaartbijla

ge-archeologie-kb1_a0.pdf https://www.uden.nl

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-/

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-

/

Uden 856 11 Archeologische vindplaatsen per complextype en periode

https://www.uden.nl/data/downloadables/2/0/7/0/udear_kaartbijla

ge-archeologie-kb2_a0.pdf https://www.uden.nl

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-/

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-

/

Uden 856 11 Archeologische verwachtingskaart voor jager-verzamelaars.

https://www.uden.nl/data/downloadables/2/0/7/1/udear_kaartbijla

ge-archeologie-kb3_a0.pdf https://www.uden.nl

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-/

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-

/

Uden 856 11 Archeologische verwachtingskaart voor landbouwers.

https://www.uden.nl/data/downloadables/2/0/7/2/udear_kaartbijla

ge-archeologie-kb4_a0.pdf https://www.uden.nl

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-/

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-

/
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Uden 856 11

Archeologische verwachtingskaart voor jager-verzamelaars 

en landbouwers

https://www.uden.nl/data/downloadables/2/0/7/2/udear_kaartbijla

ge-archeologie-kb4_a0.pdf https://www.uden.nl

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-/

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-

/

Uden 856 11 Cultuurlandschappelijke kenmerkenkaart

https://www.uden.nl/data/downloadables/2/0/6/6/ra2822_udear3_

cultuurhistorie-kb1.pdf https://www.uden.nl

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-/

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-

/

Uden 856 11 Cultuurlandschappelijke waarderingskaart

https://www.uden.nl/data/downloadables/2/0/6/7/ra2822_udear3_c

ultuurhistorie-kb2.pdf https://www.uden.nl

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-/

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-

/

Uden 856 11 Archeologische beleidskaart gemeente Uden

https://www.uden.nl/data/downloadables/6/8/0/2/archeologie-

beleidskaart_nieuw.pdf https://www.uden.nl

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-/

https://www.uden.nl/inwoners/bouwen-en-

verbouwen/archeologische-en-cultuurhistorische-waarden-

/

Valkenswaard 858 11 https://www.valkenswaard.nl

https://www.valkenswaard.nl/in-

valkenswaard/monumenten_43271/ https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Veldhoven 861 11 beleidskaart archeologie gemeente Veldhoven

http://ruimtelijkeplannen.veldhoven.nl/NL.IMRO.0861.BP00038-

0401/b_NL.IMRO.0861.BP00038-0401_rb1.pdf https://www.veldhoven.nl

Vught 865 11 https://www.vught.nl

Waalre 866 11 https://www.waalre.nl https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie

Waalwijk 867 11 https://www.waalwijk.nl

Woensdrecht 873 11 Archeologische Waardenkaart gemeente Woensdrecht

https://repository.officiele-

overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-

59632/currentitem https://www.woensdrecht.nl

Woensdrecht 873 11 Cultuurhistoriekaart Woensdrecht

https://repository.officiele-

overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-

59633/currentitem https://www.woensdrecht.nl

Zundert 879 11 archeologische beleidskaart

https://www.zundert.nl/fileadmin/Zundert/Documenten/Verhuizen_

en__ver_bouwen/bijlage_bij_de_Nota_archeologie_gemeente_Zun

dert_beleidskaart.pdf https://www.zundert.nl

Beek 888 12 Archeologische verwachtingskaart

http://www.sam-limburg.nl/document/117/53/archeologische-

verwachtingskaart-voor-de-gemeente-beek.html https://www.gemeentebeek.nl

Beek 888 12 Archeologische beleidsadvieskaart

http://www.sam-limburg.nl/document/117/54/archeologische-

advieskaart-voor-de-gemeente-beek.html https://www.gemeentebeek.nl

Beekdaelen 1954 12

Archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van 

vindplaatsen: alle gemeenten.

http://www.sam-limburg.nl/document/136/94/kaartbijlage-4-

archeologische-verwachtings--en-advieskaart-locatie-van-

vindplaatsen.html https://www.beekdaelen.nl/

Beekdaelen 1954 12

Archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van 

vindplaatsen per gemeente

http://www.sam-limburg.nl/document/136/184/kaartbijlage-4a-

archeologische-verwachtings--en-advieskaart-locatie-van-

vindplaatsen-deelkaart-gemeente-onderbanken.html https://www.beekdaelen.nl/

Beekdaelen 1954 12

Archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van 

vindplaatsen: alle gemeenten.

http://www.sam-limburg.nl/document/135/182/kaartbijlage-4a-

archeologische-vindplaatsen-complextype-en-periode-deelkaart-

gemeente-nuth.html https://www.beekdaelen.nl/

Beekdaelen 1954 12

Archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van 

vindplaatsen per gemeente

http://www.sam-limburg.nl/document/135/182/kaartbijlage-4a-

archeologische-vindplaatsen-complextype-en-periode-deelkaart-

gemeente-nuth.html https://www.beekdaelen.nl/

Beesel 889 12 Gemeente Beesel - Archeologische basiskaart

http://www.sam-limburg.nl/document/118/56/kaartbijlage-1-

archeologische-basiskaart-gemeente-beesel.html https://www.beesel.nl

Beesel 889 12

Gemeente Beesel - Archeologische verwachtingskaart voor 

de Prehistorie -  Romeinse tijd

http://www.sam-limburg.nl/document/118/57/kaartbijlage-2-

archeologische-verwachtingskaart-prehistorie---romeinse-tijd-

beesel.html https://www.beesel.nl

Beesel 889 12

Gemeente Beesel - Archeologische verwachtingskaart voor 

de Middeleeuwen -  Nieuwe Tijd

http://www.sam-limburg.nl/document/118/58/kaartbijlage-3-

archeologische-verwachtingskaart-middeleeuwen---nieuwe-tijd-

gemeente-beesel.html https://www.beesel.nl

Beesel 889 12 archeologische beleidskaart

http://www.sam-limburg.nl/document/118/91/de-archeologische-

verwachtings--en-beleidsadvieskaart-voor-de-gemeente-

beesel.html https://www.beesel.nl

Bergen (L.) 893 12 archeologische beleidskaart

http://www.sam-limburg.nl/document/116/3/archeologische-

beleidskaart-gemeente-bergen.html https://www.bergen.nl

Bergen (L.) 893 12 archeologische vindplaatsen

http://www.sam-limburg.nl/document/116/61/kaartbijlage-1a-

archeologische-vindplaatsen-gemeente-bergen-noord.html https://www.bergen.nl

Bergen (L.) 893 12 archeologische vindplaatsen

http://www.sam-limburg.nl/document/116/62/kaartbijlage-1b-

archeologische-vindplaatsen-in-de-gemeente-bergen-midden.html https://www.bergen.nl

Bergen (L.) 893 12 archeologische vindplaatsen

http://www.sam-limburg.nl/document/116/63/kaartbijlage-1c-

archeologische-vindplaatsen-gemeente-bergen-zuid.html https://www.bergen.nl

Bergen (L.) 893 12

Archeologische verwachtingskaart voor alle landschappen 

en perioden.

http://www.sam-limburg.nl/document/116/68/kaartbijlage-6a-

archeologische-verwachtingskaart-voor-alle-landschappen-en-

perioden-gemeente-bergen.html https://www.bergen.nl

Bergen (L.) 893 12

Archeologische verwachtingskaart voor alle landschappen 

en perioden.

http://www.sam-limburg.nl/document/116/69/kaartbijlage-6b-

archeologische-verwachtingskaart-voor-alle-landschappen-en-

perioden-gemeente-bergen.html https://www.bergen.nl

Bergen (L.) 893 12

Archeologische verwachtingskaart voor alle landschappen 

en perioden.

http://www.sam-limburg.nl/document/116/70/kaartbijlage-6c-

archeologische-verwachtingskaart-voor-alle-landschappen-en-

perioden-gemeente-bergen.html https://www.bergen.nl

Bergen (L.) 893 12 Cultuurhistorische waardenkaart.

http://www.sam-limburg.nl/document/116/79/kaartbijlage-7a-

cultuurhistorische-waardenkaart-gemeente-bergen.html https://www.bergen.nl

Bergen (L.) 893 12 Cultuurhistorische waardenkaart.

http://www.sam-limburg.nl/document/116/80/kaartbijlage-7b-

cultuurhistorische-waardenkaart-gemeente-bergen.html https://www.bergen.nl

Bergen (L.) 893 12 Cultuurhistorische waardenkaart.

http://www.sam-limburg.nl/document/116/82/kaartbijlage-7c-

cultuurhistorische-waardenkaart-gemeente-bergen.html https://www.bergen.nl

Brunssum 899 12 -

http://www.sam-limburg.nl/document/120/78/archeologische-

verwachtings--en-beleidskaart-gemeente-brunssum.html https://www.brunssum.nl
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Brunssum 899 12

Archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van 

vindplaatsen per gemeente

vindplaatsen per gemeente.

http://www.sam-limburg.nl/document/120/94/kaartbijlage-4-

archeologische-verwachtings--en-advieskaart-locatie-van-

vindplaatsen.html https://www.brunssum.nl

Echt-Susteren 1711 12 archeologische verwachtingskaart

http://www.sam-limburg.nl/document/121/248/een-archeologische-

verwachtings--en-beleidsadvieskaart-voor-de-gemeente-echt-

susteren-i-1.html https://www.echt-susteren.nl https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie

Echt-Susteren 1711 12 Archeologische verwachtingskaart voor jager-verzamelaars.

http://www.sam-limburg.nl/document/121/244/een-archeologische-

verwachtings--en-beleidsadvieskaart-voor-de-gemeente-echt-

susteren-ii-3.html https://www.echt-susteren.nl https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie

Echt-Susteren 1711 12 Archeologische verwachtingskaart voor landbouwers.

http://www.sam-limburg.nl/document/121/245/een-archeologische-

verwachtings--en-beleidsadvieskaart-voor-de-gemeente-echt-

susteren-ii-4.html https://www.echt-susteren.nl https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie

Echt-Susteren 1711 12

Archeologische verwachtingskaart voor alle landschappen 

en perioden.

http://www.sam-limburg.nl/document/121/247/een-archeologische-

verwachtings--en-beleidsadvieskaart-voor-de-gemeente-echt-

susteren-ii-6.html https://www.echt-susteren.nl https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie

Echt-Susteren 1711 12 aardkundige waardenkaart

http://www.sam-limburg.nl/document/121/250/fraaie-landstreken-

belangrijke-wandelingen-en-indrukwekkende-gedenktekens-

gemeente-echt-susteren-akw.html https://www.echt-susteren.nl https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie

Echt-Susteren 1711 12 Cultuurhistorische waardenkaart

http://www.sam-limburg.nl/document/121/251/fraaie-landstreken-

belangrijke-wandelingen-en-indrukwekkende-gedenktekens-

gemeente-echt-susteren-chw-i.html https://www.echt-susteren.nl https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie

Echt-Susteren 1711 12 Cultuurhistorische waardenkaart

http://www.sam-limburg.nl/document/121/254/fraaie-landstreken-

belangrijke-wandelingen-en-indrukwekkende-gedenktekens-

gemeente-echt-susteren-chw-ii.html https://www.echt-susteren.nl https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie

Echt-Susteren 1711 12 Waardering van het historisch cultuurlandschap

http://www.sam-limburg.nl/document/121/255/fraaie-landstreken-

belangrijke-wandelingen-en-indrukwekkende-gedenktekens-

gemeente-echt-susteren-hcl.html https://www.echt-susteren.nl https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie https://www.echt-susteren.nl/cultuurhistorie

Eijsden-Margraten 1903 12 Archeologische monumenten- en verwachtingskaart http://www.sam-limburg.nl/download-document/256.html https://www.eijsden-margraten.nl

Eijsden-Margraten 1903 12 Archeologische monumenten- en verwachtingskaart

https://www.eijsden-

margraten.nl/data/downloadables/2/3/7/verbeelding3b.pdf https://www.eijsden-margraten.nl

Gennep 907 12 archeologische beleidskaart

https://www.gennep.nl/document.php?m=31&fileid=86785&f=0fe3

923651eb2a97b1bcbc8dfa79912d&attachment=0 https://www.gennep.nl

https://www.gennep.nl/bestuur-

organisatie/monumentenbeleid_42756/

https://www.gennep.nl/bestuur-

organisatie/monumentenbeleid_42756/

Gulpen-Wittem 1729 12 https://www.gulpen-wittem.nl

Heerlen 917 12 https://www.heerlen.nl

Horst aan de Maas 1507 12 archeologische maatregelenkaart Horst aan de Maas

http://www.sam-limburg.nl/document/126/266/kaart-1-

archeologische-maatregelenkaart-horst-aan-de-maas.html https://www.horstaandemaas.nl

Kerkrade 928 12 https://www.kerkrade.nl

Landgraaf 882 12 https://www.landgraaf.nl

Leudal 1640 12 https://www.leudal.nl

Maasgouw 1641 12 Archeologische waarden- en verwachtingenkaart

https://www.gemeentemaasgouw.nl/document.php?fileid=39139&f

=b1819bb29f404c42362f1c16a04d8bc1&attachment=1&c=4613 https://www.gemeentemaasgouw.nl

https://www.gemeentemaasgouw.nl/recreatie-

toerisme/monumenten_42980/

https://www.gemeentemaasgouw.nl/recreatie-

toerisme/monumenten_42980/

Maasgouw 1641 12 Archeologische beleidskaart

https://www.gemeentemaasgouw.nl/document.php?fileid=9337&f=

73ab693e57a5fad4554ee63a3accc9a5&attachment=1&c=4613 https://www.gemeentemaasgouw.nl

https://www.gemeentemaasgouw.nl/recreatie-

toerisme/monumenten_42980/

https://www.gemeentemaasgouw.nl/recreatie-

toerisme/monumenten_42980/

Maastricht 935 12 archeologische beleidskaart

http://www.sam-limburg.nl/document/131/297/archeologische-

beleidskaart-gemeente-maastricht.html https://www.maastricht.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-

kader/gemeenten/maastricht.html

https://flexinext.maastricht.nl/kaartviewer/index.php?@C

WKExtern

Meerssen 938 12 cultuurhistorische elementen

http://www.sam-limburg.nl/document/132/289/cultuurhistorische-

waardenkaart-van-de-gemeente-meerssen.html https://www.meerssen.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-

kader/gemeenten/meerssen.html

Meerssen 938 12 Archeologische beleidskaart van de gemeente Meerssen

http://www.sam-limburg.nl/document/132/277/archeologische-

beleidskaart-van-de-gemeente-meerssen.html https://www.meerssen.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-

kader/gemeenten/meerssen.html

Mook en Middelaar 944 12 archeologische beleidskaart

https://www.mookenmiddelaar.nl/document.php?m=22&fileid=447

61&f=41701dbd0ea9664db021444a0f274b2c&attachment=0&a=146

5 https://www.mookenmiddelaar.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-kader/gemeenten/mook-

en-middelaar.html

Mook en Middelaar 944 12

Archeologische verwachtingskaart voor alle landschappen 

en perioden

http://www.sam-limburg.nl/document/133/97/kaartbijlage-6a-

archeologische-verwachtingskaart-voor-alle-landschappen-en-

perioden-gemeente-mook-en-middelaar.html https://www.mookenmiddelaar.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-kader/gemeenten/mook-

en-middelaar.html

Mook en Middelaar 944 12 Cultuurhistorische waardenkaart

http://www.sam-limburg.nl/document/133/98/kaartbijlage-7a-

cultuurhistorische-waardenkaart-gemeente-mook-en-

middelaar.html https://www.mookenmiddelaar.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-kader/gemeenten/mook-

en-middelaar.html

Nederweert 946 12

archeologische verwachtingenkaart gemeenten Weert en 

Nederweert (update 2016)

https://www.nederweert.nl/document.php?m=25&fileid=144580&f

=5a81dab15ad2a365fb24a39b7d2f144a&attachment=1&c=80716 https://www.nederweert.nl

https://www.nederweert.nl/bestuur-

organisatie/archeologie_44987/

https://www.nederweert.nl/bezoekers/monumenten_4440

2/

Nederweert 946 12

archeologische beleidskaart gemeenten Weert en 

Nederweert (update 2016)

https://www.nederweert.nl/document.php?m=25&fileid=144583&f=

75682fc4c32236d1cb78d754cd18b5fd&attachment=1&c=80716 https://www.nederweert.nl

https://www.nederweert.nl/bestuur-

organisatie/archeologie_44987/

https://www.nederweert.nl/bezoekers/monumenten_4440

2/

Nederweert 946 12

archeologische actualisatiekaart gemeenten Weert en 

Nederweert (update 2016)

https://www.nederweert.nl/document.php?m=25&fileid=144586&f

=78a6fd84b69139a6458ce22530076c27&attachment=1&c=80716 https://www.nederweert.nl

https://www.nederweert.nl/bestuur-

organisatie/archeologie_44987/

https://www.nederweert.nl/bezoekers/monumenten_4440

2/

Peel en Maas 1894 12 archeologische beleidskaart

https://secure.peelenmaas.nl/document.php?m=13&fileid=30867&f

=329b50302a142f30da29b3a18bafc3c2&attachment=0&c=18153 https://www.peelenmaas.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-kader/gemeenten/peel-

en-maas.html

Peel en Maas 1894 12 Archeolandschappelijke kaart

http://www.sam-limburg.nl/document/137/220/kaartbijlage-1-bij-

rapport-gemeente-peel-en-maas-archeologische-overzichts--en-

verwachtingskaart.html https://www.peelenmaas.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-kader/gemeenten/peel-

en-maas.html

Peel en Maas 1894 12 Archeologische overzichts- en verwachtingskaart

http://www.sam-limburg.nl/document/137/90/kaartbijlage-3-

archeologische-overzichts--en-verwachtingskaart-gemeente-peel-

en-maas.html https://www.peelenmaas.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-kader/gemeenten/peel-

en-maas.html
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Roerdalen 1669 12 https://www.roerdalen.nl

Roermond 957 12 https://www.roermond.nl https://www.roermond.nl/Archeologie

Simpelveld 965 12

Archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van 

vindplaatsen per gemeente

http://www.sam-limburg.nl/document/141/282/kaartbijlage-4a-

archeologische-verwachtings--en-advieskaart-locatie-van-

vindplaatsen-deelkaart-gemeente-simpelveld.html https://www.simpelveld.nl

Sittard-Geleen 1883 12 archeologische beleidskaart

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/images/Sittard-

Geleen/i149072.pdf https://www.sittard-geleen.nl

https://www.sittard-

geleen.nl/Inwoners/Cultuur_en_vrije_tijd/Erfgoed

https://www.sittard-

geleen.nl/Inwoners/Cultuur_en_vrije_tijd/Erfgoed

Stein 971 12 https://www.gemeentestein.nl https://www.gemeentestein.nl/erfgoedbeleid https://www.gemeentestein.nl/erfgoedbeleid

Vaals 981 12 vindplaatsenkaart https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:44657 https://www.vaals.nl

https://www.vaals.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsdocumenten/archeologie

Vaals 981 12

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 

Gemeente Vaals https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:44657 https://www.vaals.nl

https://www.vaals.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsdocumenten/archeologie

Vaals 981 12 Cultuurhistorische Waardenkaart gemeente Vaals https://easy.dans.knaw.nl/ui/datasets/id/easy-dataset:44657 https://www.vaals.nl

https://www.vaals.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsdocumenten/archeologie

Valkenburg aan de Geul 994 12 Cultuurhistorische Waardenkaart

http://www.valkenburg.nl/document.php?m=35&fileid=21933&f=59

38725f458507bad3712e16e4fecb50&attachment=1&c=16785 https://www.valkenburg.nl

https://www.valkenburg.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsstukken_41501/item/archeologiebeleid_16785.ht

ml

Valkenburg aan de Geul 994 12 Archeologische monumenten- en trefkanskaart

http://www.valkenburg.nl/document.php?m=35&fileid=21933&f=59

38725f458507bad3712e16e4fecb50&attachment=1&c=16785 https://www.valkenburg.nl

https://www.valkenburg.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsstukken_41501/item/archeologiebeleid_16785.ht

ml

Valkenburg aan de Geul 994 12 Waarden en trefkans onderaardse archeologie

http://www.valkenburg.nl/document.php?m=35&fileid=21927&f=d2

5a46a97ce10e30136fdd11d900d095&attachment=1&c=16785 https://www.valkenburg.nl

https://www.valkenburg.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsstukken_41501/item/archeologiebeleid_16785.ht

ml

Valkenburg aan de Geul 994 12 Archeologische beleidsadvieskaart

http://www.valkenburg.nl/document.php?m=35&fileid=21933&f=59

38725f458507bad3712e16e4fecb50&attachment=1&c=16785 https://www.valkenburg.nl

https://www.valkenburg.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsstukken_41501/item/archeologiebeleid_16785.ht

ml

Valkenburg aan de Geul 994 12 Beleidskaart groeven

http://www.valkenburg.nl/document.php?m=35&fileid=21931&f=ba

293d6671814cc18efd5f067c52448b&attachment=1&c=16785 https://www.valkenburg.nl

https://www.valkenburg.nl/bestuur-en-

organisatie/beleidsstukken_41501/item/archeologiebeleid_16785.ht

ml

Venlo 983 12 archeologische beleidskaart, gemeente  Venlo

http://cultuurhistorie.venlo.nl/assets/docs/Archeologische%20Belei

dskaart.pdf https://www.venlo.nl https://cultuurhistorie.venlo.nl/algemeen.htm https://cultuurhistorie.venlo.nl/algemeen.htm

Venray 984 12 https://www.venray.nl

Voerendaal 986 12

Archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van 

vindplaatsen: alle gemeenten.

http://www.sam-limburg.nl/document/148/94/kaartbijlage-4-

archeologische-verwachtings--en-advieskaart-locatie-van-

vindplaatsen.html https://www.voerendaal.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-

kader/gemeenten/voerendaal.html

Voerendaal 986 12

Archeologische verwachtings- en advieskaart: locatie van 

vindplaatsen per gemeente

http://www.sam-limburg.nl/document/148/283/kaartbijlage-4a-

archeologische-verwachtings--en-advieskaart-locatie-van-

vindplaatsen-deelkaart-gemeente-voerendaal.html https://www.voerendaal.nl

https://www.sam-limburg.nl/gemeentelijk-

kader/gemeenten/voerendaal.html

Weert 988 12 archeologische beleidskaart

https://www.weert.nl/downloads/Nota%20Archeologiebeleid%20

Weert%20en%20Nederweert%20-

%20Archeologische%20beleidskaart.pdf https://www.weert.nl https://www.weert.nl/Archeologie.html

Bonaire 1 13 http://bonairegov.nl https://naam.cw/

Saba 2 13 archeologische verwachtingskaart van Saba http://www.argeograph.nl/project/saba2015 http://www.sabagovernment.com/ https://www.facebook.com/sabarchaeology

Sint Eustatius 3 13 archeologische verwachtingskaart van Sint Eustatius http://www.argeograph.nl/project/eustatius2013 http://www.statiagovernment.com http://secar.org/
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