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Verklarende Woordenlijst 

Afkortingen 

AMK Archeologische Monumentenkaart 

AMZ Archeologische monumentenzorg 

Archis Archeologisch Informatiesysteem   

Bro Besluit ruimtelijke ordening 

MER milieu effect rapportage 

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

mv maaiveld ( –mv = beneden maaiveld) 

OCenW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

ZAA Zeeuws Archeologisch Archief  

 

Begrippenlijst 

 
14C-datering - een methode om de ouderdom te bepalen van organische materialen. Organische 

materialen zijn bijvoorbeeld de resten van planten en dieren. Dit kan worden toegepast bij een 

opgraving gevonden resten van houten palen waarop een woning heeft gestaan, of een houten 

scheepswrak of een schedel van een holbewoner. Dan kan C14-datering worden gebruikt om te 

bepalen hoe oud het gevonden voorwerp is. 

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) - een archeologische beleidskaart met een overzicht van 

alle bekende beschermde archeologische monumenten en overige behoudenswaardige locaties in 

een bepaald gebied. De AMK geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische terreinen in vier 

categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer hoge archeologische 

waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK wordt niet meer bij gehouden 

door de provincie en het Rijk. 

Archeologisch beleid - Door een overheid vastgesteld kader voor de wijze waarop zij wil omgaan met 

haar zorgplicht ten aanzien van archeologische waarden in haar gebied, eventueel aangevuld met 

verdergaande bepalingen ten aanzien van selectieprioriteiten, een beleidskaart, etc.  

Archeologische maatregelenkaart - Kaart met een ruimtelijke presentatie van het te voeren beleid, 

vastgesteld door de bevoegde overheid.  
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Archeologische verwachting - Het vermoeden over het voorkomen van (de aard, omvang en 

kwaliteit van) archeologische waarden in het onderzoeksgebied.  

Archeologische waarde - Vindplaats of vondst met een oudheidkundige waarde. Het betreft hier met 

name archeologische relicten in hun oorspronkelijke ruimtelijke context. Zowel grote complexen/ 

structuren zoals nederzettingsterreinen, als afzonderlijke vondsten kunnen met deze term worden 

aangeduid.  

Archis - ARCHeologisch Informatie Systeem. Het door de RCE beheerde archeologisch 

informatiesysteem, met informatie over o.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, 

waarnemingen, complexen en monumenten. De informatie kan via een GIS-module in kaartlagen 

zichtbaar worden gemaakt.  

Basisveen -  Een veel zeldzamer tweede type veen, dat ouder is dan het Hollandveen, wordt 

Basisveen Laag genoemd. Beide types werden vroeger ingedeeld bij de Westlandformatie. 

Tegenwoordig worden het Hollandveen Laagpakket en Basisveen Laag gerekend tot de Nieuwkoop 

Formatie 

Behoudenswaardigheid - De resultante van de verschillende stappen van waardering van een 

archeologische vindplaats, waarbij wordt vastgesteld of een vindplaats al dan niet voor duurzaam 

behoud in aanmerking komt.  

Bekende archeologische waarde(n) - Vastgestelde en op schrift of in kaart gebrachte archeologische 

waarde(n) (i.t.t. indicatieve of verwachte archeologische waarde(n)).  

Booronderzoek - Methode bij inventariserend veldonderzoek, gebaseerd op het verrichten van 

grondboringen, waarbij vooral wordt gelet op het voorkomen van archeologische indicatoren zoals 

aardewerkfragmenten, houtskool en fosfaatconcentraties.  

Bureauonderzoek - Het verwerven van informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over 

bekende of verwachte archeologische waarden, binnen een omschreven gebied, resulterend in een 

gespecificeerde verwachting.  

Complex - Een verzameling in tijd en ruimte geassocieerde vondsten en/of grondsporen.  

Complextype - Interpretatie van een specifieke vondst en/of grondspoor of een groep daarvan, geeft 

aan in welke systeemcontext (complex) een vondst of grondspoor heeft gefunctioneerd.  

Formatie van Boxtel - een jonge geologische formatie aan het oppervlak van grote delen van 
Nederland. De formatie bevat zeer uiteenlopende afzettingen uit het Midden en Laat-Pleistoceen en 
het Vroeg-Holoceen (ongeveer vanaf 600.000 jaar oud). De formatie is genoemd naar Boxtel in 
Noord-Brabant.  De Formatie van Boxtel wordt onderverdeeld in negen laagpakketten, die elk op hun 
eigen wijze ontstaan zijn. Ze hebben gemeen dat ze in koude, periglaciale omstandigheden gevormd 
zijn door lokale of kleinschalige processen. Niet overal kan duidelijk onderscheid gemaakt worden, in 
dat geval noemt men de afzettingen slechts bij de naam Formatie van Boxtel. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Basisveen_Laag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westlandformatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwkoop_Formatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwkoop_Formatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Formatie_(stratigrafie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Midden_Pleistoceen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laat_Pleistoceen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pleistoceen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Holoceen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boxtel_(plaats)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laagpakket
http://nl.wikipedia.org/wiki/Periglaciaal
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Formatie van Naaldwijk -  een zeer jonge geologische formatie, die in een groot deel van Nederland 

aan het oppervlak ligt. De formatie bestaat voornamelijk uit zanden en kleien die tijdens het Holoceen 

zijn afgezet. Dit kunnen zowel mariene, lagunaire als strandafzettingen zijn. 

Geofysisch onderzoek - Onderzoek gebaseerd op geofysische meettechnieken. Hiermee kunnen 

structuren in de bodem opgespoord en gevisualiseerd worden.  

Gespecificeerde verwachting - Eindresultaat van een Bureauonderzoek. Op basis hiervan kan een 

besluit genomen worden over (eventueel) vervolgonderzoek.  

Hollandveen - Het Hollandveen Laagpakket is een laagpakket in de Nederlandse ondergrond, dat het 
grootste gedeelte van het veen aan het oppervlak in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-
Holland bevat. Het bestaat uit laagveen, zoals bosveen en rietveen, en verdronken hoogveen, 
voornamelijk mosveen. Het wordt alleen onderscheiden waar de Nieuwkoop Formatie vertand 
voorkomt met de Naaldwijk Formatie. Het is vooral gevormd in het Midden- en Laat-Subboreaal. Er 
bestond toen langs de kust een relatief brede strandwal waarachter de lagune kon verzoeten door 
rivier- en regenwater. Dit maakte verlanding mogelijk waarbij lagunes en binnenwater dichtgroeiden 
met moerasplanten. De resten van deze planten vormden een dikke veenlaag. Het veen breidde zich 
zo uit van het rivierengebied tot aan de strandwallen. 

Huidig gebruik - Actuele situatie van grondgebruik, voor zover van belang voor de keuze van de 

onderzoeksstrategie.  

Inventarisatie - Onderzoek naar de aard, omvang en kwaliteit van het bodemarchief.  

Inventariserend veldonderzoek - Het verwerven van (extra) informatie over bekende of verwachte 

archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing van de 

archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in het veld.  

KNA - Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (zie www.sikb.nl).  

Laag - Een over een meer of minder groot oppervlak vervolgbare grondeenheid die op archeologische 

of geologische gronden als eenheid wordt onderscheiden.  

Laagpakket van Walcheren  –  Onderdeel van de Formatie van Naaldwijk. Het bestaat uit 

schelpenhoudend fijn zand met kleiige lagen, soms in geulafzettingen. Het Laagpakket van 

Walcheren ligt bovenop het Hollandveen. In de oude lithostratigrafische indeling vielen deze 

afzettingen onder de Afzettingen van Duinkerke 

Materiaalcategorie - Vondsten gemaakt van hetzelfde materiaal, zoals keramiek, metaal, organische 

materialen, glas, wandschilderingen.  

Meldingsplicht – Erfgoedwet 2016: Een persoon die anders dan bij het doen van opgravingen een 

zaak vindt, waarvan deze weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in 

roerende of onroerende zin), is verplicht hiervan binnen drie dagen aangifte te doen bij de bevoegde 

overheid. Dit is de wettelijke meldingsplicht voor ‘toevalsvondsten’ die voor elke burger geldt.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Formatie_(stratigrafie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Holoceen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marien
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lagune
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strand_(kust)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afzetting_(stratigrafie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincies_van_Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(provincie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laagveen
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bosveen&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rietveen&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosveen&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwkoop_Formatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vertanden_(geologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naaldwijk_Formatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Subboreaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strandwal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lagune
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlanding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenwater
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geul_(sleuf)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jonge_zeeklei
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Monitoring - Het verwerven van meetbare, kwantitatieve gegevens over de bodemkwaliteit van een 

archeologische vindplaats.  

Monument - Algemene term, in de archeologische monumentenzorg meestal synoniem voor 

vindplaats. Met de term monument wordt in de AMZ dus niét per definitie bedoeld dat er sprake is 

van formele wettelijke bescherming.  

Nationale Onderzoeks Agenda Archeologie - De NOaA geeft inzicht in de actuele thema’s en vragen 

die in de huidige archeologische discussie centraal staan en waaraan nieuw uitvoerend onderzoek een 

bijdrage kan leveren. In de NOaA wordt soms ook aangegeven wat de meest geschikte 

onderzoeksmethoden zijn voor de beantwoording van deze vragen; hij verduidelijkt de potentiële 

relaties tussen uitvoerend onderzoek en vigerende onderzoeksprogramma’s en hij geeft inzicht in het 

belang van specialistisch onderzoek (bijv. van specifieke materiaalcategorieën). De NOaA kan ingezet 

worden als instrument voor het opstellen van onderzoeksplannen, de selectie en waardering van 

vindplaatsen en het opstellen van Programma’s van Eisen Het is een gemeenschappelijk product van 

het hele archeologisch veld (RCE, universiteiten, bedrijfsleven, gemeentelijke archeologen).  

Opgraven/ Opgraving - De ontsluiting van een vindplaats met als doel de informatie te verzamelen 

en vast te leggen die nodig is voor het beantwoorden van de in het Programma van Eisen verwoorde 

onderzoeksvra(a)g(en) en het behalen van de onderzoeksdoelstellingen.  

Oppervlaktekartering - Karteringsmethode waarbij aan de hand van vondsten aan het oppervlak 

vindplaatsen worden gelokaliseerd. Hiertoe worden met name akkerbouwpercelen (in verband met 

de vondstzichtbaarheid) in raaien met een regelmatige tussenafstand belopen, waarbij het oppervlak 

op vondsten wordt geïnspecteerd.  

Pingoruïne- Een pingo (Inuktitut voor kleine heuvel) is een bolvormige heuvel die ontstaat in een 

gebied met permafrost waar door het uitzetten van bevroren / bevriezend grondwater 

(hydrostatische druk) een laag bevroren grond wordt opgetild. De kern van een pingo, die soms 

nauwelijks kleiner is dan de totale pingo zelf, bestaat uit een lensvormig lichaam van zuiver ijs.   

Proefsleuf - Methode bij Inventariserend veldonderzoek waarbij in een patroon sleuven worden 

gegraven. 

Programma van Eisen (PvE) - Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd 

document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats 

geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk.  

Prospectie - Systematische opsporing van archeologische waarden door middel van nondestructieve 

methoden en technieken.  

Sediment – aanduiding voor materiaal dat is meegevoerd door wind, water en/of ijs en vervolgens is 

neergeslagen of afgezet (bijvoorbeeld grind, zand, klei).  

Selectieadvies - Archeologisch inhoudelijk advies over de behoudenswaardigheid van een vindplaats. 

Dit wordt opgesteld aan de hand van de waarderingscriteria.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inuktitut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heuvel_(geologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Permafrost
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrostatica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lensvormig
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJs_(water)
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Selectiebesluit - Een gemotiveerd besluit van de bevoegde overheid tot het al dan niet behouden van 

een bepaalde archeologische vindplaats. Het besluit leidt tot het al dan niet, of onder voorwaarden, 

vrijgeven van een terrein of te nemen archeologische maatregelen.  

Selectierapport - Rapport waarin is vastgelegd welk materiaal geselecteerd is voor nadere uitwerking 

(direct of in een later stadium) en welk materiaal zal worden afgestoten.  

Site - Een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden.  

Spoor - Een ruimtelijk duidelijk begrensbaar verschijnsel van antropogene oorsprong (bijvoorbeeld 

een paalkuil, lijksilhouet of muur) of natuurlijke oorsprong (bijvoorbeeld een boomval). Binnen een 

spoor kunnen verschillende, duidelijk te onderscheiden eenheden voorkomen.  

Stratigrafie - Opeenvolging van lagen in de bodem.  

Structuur - Meerdere met elkaar in ruimte en tijd, en in functioneel opzicht samenhangende sporen.  

Typologie - Systematische chronologische en/of morfologische indeling van artefacten in 

kenmerkende grondvormen.  

Verstoring - Aantasting van een gebied met archeologische waarden. Dit verschijnsel kan zich 

voordoen: door erosie, afgraving of egalisatie, door (diepe) bewerking van de bovengrond, door 

zetting als gevolg van ophoging, door verdroging en verzuring.  

Vindplaats - Een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevindt.  

Vondst - Alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van onroerende goederen 

afkomstig van archeologisch veldwerk of uit bestaande collecties.  

Vondstcomplex - Verzameling van alle vondsten uit één archeologische context.  

Vondstmelding - De melding in Archis of schriftelijk aan de RCE of de provincie van aangetroffen 

vondsten of grondsporen. De vondstmelding vormt de documentatie van één of meerdere vondsten 

of grondsporen, die gevonden zijn op een bepaalde vindplaats (een locatie uitgedrukt in X-Y 

coördinaten), op een bepaald tijdstip en door een bepaalde persoon.  

Waarderen - Het bepalen van de kwaliteit van: het bodemarchief, van vondstmateriaal of van een 

monster. De waardering van een vindplaats of een groep van vindplaatsen leidt tot een uitspraak over 

de behoudenswaardigheid ervan en vormt de basis voor het selectieadvies. Na het verwerken van het 

vondstmateriaal kan dit worden gewaardeerd om een selectie te kunnen maken van materiaal dat 

voor deponering in aanmerking komt. Monsters worden gewaardeerd teneinde een indruk te krijgen 

van de diversiteit, kwantiteit en conservering van organische resten.  

Waarneming - Een inhoudelijk goedgekeurde vondstmelding in Archis.  

 
 




