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1 Inleiding

1.1 Wat is IKME?
De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed, kortweg de IKME, geeft voor
Nederland een landelijk overzicht op een kleine schaal van de (verwachte)
ligging van resten van ondergronds militair erfgoed. In de huidige versie
(IKME1.1) is de tijdlaag Tweede Wereldoorlog ingevuld. De IKME is
zodanig ontworpen dat de kaart kan worden uitgebreid met oudere en
jongere tijdlagen, afhankelijk van de wensen en behoeften van gebruikers.
De IKME is een initiatief van de Stichting RAAP en de eerste versie (IKME
1.0) werd in mei 2015 gelanceerd. IKME 1.1 is ontworpen en gemaakt door
RAAP in samenwerking met experts van de Stichting Menno van Coehoorn
en van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Aan het project
hebben stagiaires meegewerkt van de opleiding Digitale Archeologie van
Saxion Hogeschool te Deventer.
De IKME is voor iedereen digitaal toegankelijk via de website www.IKME.nl.
Gebruikers van de kaart kunnen ook zelf informatie aandragen om de IKME
verder in te vullen (zie 3.4).

1.2 Waarom IKME?
Archeologische resten van oorlog en defensie krijgen de laatste jaren
steeds meer aandacht (o.a. Kok & Vos, 2013; Bosman & Van Ginkel,
2014). Toch blijkt de verwachte ligging van dergelijke resten vaak niet goed
bekend bij plannenmakers, beleidsmakers en terreinbeheerders die zich op
bovenlokaal schaalniveau bezighouden met erfgoed en ruimtelijke plannen.
De consequentie hiervan is dat deze resten ongezien kunnen verdwijnen
(zie bijvoorbeeld De Jonge & Schute, 2012). Dit is opmerkelijk, aangezien
over de Tweede Wereldoorlog een onvoorstelbare hoeveelheid informatie
beschikbaar is. De Tweede Wereldoorlog is immers een van de best
gedocumenteerde perioden van onze geschiedenis, al geldt dat niet voor
elk aspect van de oorlog. Ook na zeventig jaar kan de oorlog nog steeds
rekenen op grote belangstelling van (amateur-)historici en (amateur-)
onderzoekers. Knelpunt is dan ook niet zozeer de beschikbaarheid van
informatie, maar eerder het ontbreken van een toegankelijk, landelijk
overzicht van bronnen die voor de archeologie relevant zijn.
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B te Diever.

Eerder is geconstateerd dat het reguliere kaartmateriaal, zoals de
Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW), niet voldoen voor het verkrijgen
van inzicht in de (verwachte) ligging van archeologische resten uit de
Tweede Wereldoorlog (Kok & Vos, 2013). De IKAW is niet toepasbaar
voor recentere perioden, vanaf de Middeleeuwen. Bovendien zijn enkele
specifieke complextypen die gerelateerd zijn aan oorlogsvoering, zoals
slagvelden, ook voor oudere perioden niet op de IKAW aangegeven.
Weliswaar besteden steeds meer gemeenten bij het opstellen van
een archeologische verwachtings- en beleidskaart ook aandacht aan
resten uit de Tweede Wereldoorlog, een landelijk kaartbeeld ontbreekt
echter vooralsnog. Voor de te verwachten archeologische resten van
oorlog en defensie is daarom de IKME ontwikkeld, een thematische
verwachtingskaart op landelijk schaalniveau. De huidige versie, IKME 1.1,
is een voor iedereen toegankelijk instrument, dat voorziet in een landelijk
overzicht van de verwachte ligging van archeologische resten uit de
Tweede Wereldoorlog.
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Het doel van de IKME is een bijdrage te leveren aan het vergroten van de
algemene bewustwording voor een zorgvuldige omgang met archeologische
resten van oorlog en defensie.

1.3 IKAW en IKME
De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed 1.1 is in zekere zin vergelijkbaar
met de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) derde
generatie (Deeben [red.], 2009) en kan worden gezien als een aanvulling
en uitbreiding hierop. In de toelichting op de IKAW staat: ‘Archeologische
waarden zijn zeker in Nederland veelal onzichtbaar. Ze liggen grotendeels
verborgen in de bodem of onder water, waardoor ze niet eenvoudig te
karteren zijn. Nu archeologische waarden in toenemende mate in de
planvorming en in de uitvoering van projecten worden meegenomen,
is de handicap van deze onzichtbaarheid actueler dan ooit. Om toch
greep te krijgen op die nog onbekende archeologie, is getracht daarover
voorspellingen te doen door gegevens die wel bekend zijn te extrapoleren.
[…] Deze voorspellingen zijn weergegeven op de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden (IKAW)’.
Sinds de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in 2007 in
werking trad en feitelijk al sinds het zogenoemde Interimbeleid in 2001
wordt in Nederland bij elke ruimtelijke ingreep de afweging gemaakt of
in een plangebied archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Voor de
gemeenten, die in het nieuwe systeem in hoge mate verantwoordelijk
werden voor de zorg voor het archeologisch erfgoed, was in de beginjaren
geen ruimtelijk afwegingskader beschikbaar op het gebied van archeologie.
De IKAW vulde bij haar verschijnen in één keer dat gat, hoewel in de
toelichting op de eerste generatie duidelijk staat aangegeven dat deze
landelijke kaart, gezien de schaalgrootte, daarvoor eigenlijk niet geschikt
was. Gemeenten realiseerden zich plotseling dat er meer gedetailleerde
kaarten moesten komen. Op die manier is het effect van de IKAW op de
gemeentelijke monumentenzorg enorm gebleken.
Inmiddels is er vrijwel geen gemeente meer die de IKAW als afwegingskader
voor haar ruimtelijk archeologisch beleid gebruikt. De IKAW vormt
tegenwoordig vooral een ruimtelijk afwegingskader op provinciaal en
nationaal niveau, wat oorspronkelijk ook beoogd werd.
De IKME wil datzelfde effect bereiken: gemeenten attent maken op de
archeologische resten van oorlog en defensie. Idealiter gaan gemeenten dit
nog missende deel van hun archeologische verwachtings- en beleidskaarten
aanscherpen en aanvullen, gestimuleerd door het kaartbeeld van de IKME
én in de wetenschap dat ook dit deel van het erfgoed onder hun wettelijke
zorgplicht valt. Daarnaast wordt verwacht dat de IKME een rol kan spelen bij
ruimtelijke afwegingen op provinciaal en nationaal niveau.
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2 Archeologische verwachting van militair
erfgoed
2.1 Archeologische verwachting

Fundering van een
V1-baan aan de
Kranenburgerlaan in
Bergen (NH).

Archeologische waarden zijn in de regel resten uit het verleden die zich in
de vorm van grondsporen en/of materiële resten in de bodem bevinden.
Dergelijke resten worden ook wel aangeduid als het ‘bodemarchief’. In het
geval van de Tweede Wereldoorlog komen deze resten veelal in samenhang
voor met nog zichtbare resten boven de grond. De zichtbare resten trekken
vaak meer aandacht dan het onzichtbare bodemarchief. Een tekenend
voorbeeld hiervan is de Atlantikwall: de betonnen bunkers die voor deze
verdedigingslinie gebouwd zijn langs de kust, zijn bekend en veelal voor
het publiek ontsloten. Veel minder bekend is dat er tussen en achter deze
bunkers zogenoemde ‘zachte resten’ voorkomen: archeologische resten van
loopgraven en stellingen, die soms zichtbaar zijn in het terrein, maar vaak
ook niet. Deze sporen zijn over het algemeen alleen voor de geoefende
waarnemer zichtbaar aan de oppervlakte en worden daardoor gemakkelijk
beschadigd bij bosonderhoud of natuurbeheer.
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Een archeologische vindplaats is een locatie waar daadwerkelijk
archeologische resten zijn aangetroffen. Het militair erfgoed van de
Tweede Wereldoorlog bevindt zich wat deze algemene regel betreft in een
uitzonderlijke positie. Vanuit historische bronnen zijn veel ‘vindplaatsen’
uit de oorlog in een bepaalde mate bekend: foto’s, kaartmateriaal of
andere bronnen wijzen op de aanwezigheid van een bepaald object of
een structuur op een specifieke plaats tijdens de oorlogsjaren. Of op een
dergelijke locatie (nog) sprake is van een bodemarchief is echter een
tweede.
Een archeologische verwachting wordt in dit kader dan ook als volgt
gedefinieerd: in een verwachtingszone kunnen zich mogelijk grondsporen
en/of materiële resten bevinden uit de Tweede Wereldoorlog. Deze
verwachting voor de aanwezigheid van archeologische resten wordt
met een archeologische verwachtingskaart inzichtelijk gemaakt. De
betrouwbaarheid van de geformuleerde archeologische verwachtingen
is hierbij uiteraard afhankelijk van de mate van gedetailleerdheid van de
beschikbare basisinformatie.

2.2 Militair erfgoed
Rest van een Duitse
loopgraaf in natuurgebied
De Hamert bij het
Limburgse Wellerlooi,
onderdeel van de
Maas-stellung.

Onder militair erfgoed wordt hier verstaan: het geheel aan materiële resten
van oorlog en defensie die in het landschap of in de bodem bewaard zijn
gebleven. Wat betreft landschap kan het zowel gaan om stedelijk gebied,
als om landelijk gebied. In de verwachtingszones op de IKME kunnen dan
ook niet alleen ondergrondse resten worden verwacht, maar ook resten
aan het maaiveld en gebouwd erfgoed. Denk hierbij aan kazematten
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in een verdedigingslinie met de zichtbare en onzichtbare sporen van
de bijbehorende loopgraven en stellingen. Ook voor andere militaire
complextypen geldt dat vaak sprake is van aan het maaiveld aanwezige
gebouwde resten en in het landschap zichtbare sporen. In de huidige versie
van de kaart is overigens geen onderscheid gemaakt tussen zichtbaar en
onzichtbaar oorlogserfgoed. De IKME doet evenmin uitspraken over de
waardering van eventueel aanwezige resten. Waardering en selectie kan
pas plaatsvinden als de aanwezigheid van de verwachte archeologische
resten daadwerkelijk is aangetoond.

2.3 Methodische achtergrond
Archeologische verwachtingskaarten in de Nederlandse archeologie zijn
in hoofdzaak fysisch-deterministisch van aard. Dat wil zeggen dat het
kaartbeeld is opgesteld op basis van een analyse van landschappelijke
kenmerken van bekende archeologische (nederzettings)locaties. Een
uitzondering vormt de verwachting voor latere periodes (vanaf de
Late Middeleeuwen) waar verwachtingsbeelden worden gebaseerd op
bijvoorbeeld historisch-geografische gegevens. Landschappelijke informatie
is voor bijvoorbeeld de prehistorie landsdekkend voorhanden en vormt (op
die schaal) de enige bron op basis waarvan een verwachtingsbeeld zoals
de IKAW kan worden gemaakt. In latere perioden heeft het landschap een
minder eenduidige relatie met de keuze voor vestigingslocaties van de
mens. Zo werden in de Late Middeleeuwen de voordien onbewoonbare
veenwildernissen op grote schaal ontgonnen en bewoonbaar gemaakt.
Voor deze latere perioden is de archeologische verwachting dan ook vooral
gebaseerd op historische bronnen, zoals kaartmateriaal en luchtfoto’s, en
ook op resultaten van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek.
Ook militaire activiteiten worden sterk bepaald door de mogelijkheden
en beperkingen van het landschap. Dit geldt zowel voor de aanvallende
als voor de verdedigende partij. Toegankelijkheid van het terrein en
vrije zicht- of schootsvelden zijn bijvoorbeeld slechts enkele van de
landschappelijke factoren die een rol spelen bij de aanleg en inrichting van
verdedigingswerken. Elk complextype stelt eigen specifieke eisen aan het
terrein: V1-banen werden bij voorkeur aangelegd in goed ontsloten (voor
de aan- en afvoer van materieel) en bosrijk (vanwege zichtdekking) gebied;
vliegvelden op vlakke terreinen. Bij grondgevechten speelde juist het
verrassingselement een belangrijke rol: bij voorkeur vond een aanval plaats
op een locatie waar de vijand die - ook vanuit landschappelijk perspectief het minst verwachte.
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Bij de IKME is voor het definiëren van verwachtingszones gebruik gemaakt
van historische gegevens (zie de geraadpleegde bronnen). Voor het
specificeren van de verwachting binnen deze verwachtingszones kan wel
gebruik worden gemaakt van landschappelijke en topografische gegevens.
Onderzoek naar resten van de Atlantikwall tussen Katwijk en Scheveningen
wijst bijvoorbeeld uit dat de verdedigingscomplexen vooral werden
aangelegd op de hoogste delen van het duin, met zicht op naderingswegen
(Kok & Warmerdam, 2015). Deze specificering van de archeologische
verwachting kan worden doorgevoerd in een volgende generatie van IKME.
Een archeologische verwachting zoals die op de IKME tot uitdrukking
komt, is dus een andere dan die op de IKAW. Toch zijn er ook duidelijk
overeenkomsten met de IKAW. Net als bij de IKAW is in het kaartbeeld
van de IKME geen rekening gehouden met verstoringen. In het geval
van de IKME zijn naoorlogse bodemingrepen dus niet in beeld gebracht.
Vergelijking van het kaartbeeld uit de oorlogsjaren met de recente
topografie en/of luchtfoto - alle drie beschikbaar als basislaag in de IKME
- geeft overigens wel een goede indruk van naoorlogse bodemingrepen,
bijvoorbeeld als gevolg van stadsuitbreidingen en infrastructurele werken.
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In de archeologische verwachting op de IKAW wordt onderscheid gemaakt
tussen gebieden met een hoge, middelmatige en lage verwachte dichtheid
aan archeologische resten. Of er daadwerkelijk vindplaatsen liggen is
(nog) niet bekend. Op de IKME is een dergelijke inschaling niet aan de
orde. De verwachting op de IKME geeft aan waar archeologische resten
verwacht kunnen worden; de ‘vindplaatsen’ zijn in tegenstelling tot die op
de IKAW bij benadering wel bekend. Het mag bijvoorbeeld duidelijk zijn dat
in de Atlantikwall sporen zijn te verwachten. Of deze sporen bewaard zijn
gebleven, waar ze precies liggen en of de sporen dan als verschillende
vindplaatsen gezien moeten worden, zijn de vragen die gesteld mogen
worden. Het laatste is sterk afhankelijk van de definiëring van een
archeologische vindplaats. Is een barak binnen een kamp waarvan de
fundering wordt aangetroffen een vindplaats, of is het kamp de vindplaats?
Dergelijke vragen beantwoordt de IKME niet. Essentieel in het gebruik
van de IKME is de simpele notie dat de kaart aangeeft waar mogelijk
archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig kunnen zijn.

2.4 Verwachtingszones voor militair erfgoed
Landsdekkende thema’s
Op de IKME zijn thema’s onderscheiden die één of meer complextypen
omvatten. Bij de keuze van de op te nemen typen militaire complexen is in
principe als uitgangspunt genomen dat voor het betreffende complextype
een uniform, betrouwbaar landsdekkend beeld beschikbaar moest zijn.
Op basis van dit uitgangspunt zijn voor IKME 1.1 de volgende vijf thema’s
onderscheiden en in de legenda opgenomen:
•

verdedigingswerken;

•

slagvelden;

•

luchtoorlog;

•

militaire infrastructuur;

•

onderdrukking en vervolging.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het thema ‘luchtoorlog’ typerend is
voor moderne oorlogsvoering en alleen van toepassing is op de Eerste en
Tweede Wereldoorlog. Het thema ‘onderdrukking en vervolging’ zoals het
nu is ingevuld, lijkt wellicht specifiek van toepassing op het naziregime
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tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar kan ook voor oudere perioden van
toepassing zijn. De overige thema’s - verdedigingswerken, slagvelden en
militaire infrastructuur - kunnen zonder meer ook voor andere perioden in
het verleden worden toegepast.
Complextypen
Onder elk van de vijf thema’s zijn één of meer militaire complextypen
aangegeven. In totaal zijn 21 complextypen onderscheiden. Indien de IKME
wordt aangevuld met andere tijdlagen, zullen onder de diverse thema’s
andere type complexen toegevoegd moeten worden.

Resten van een
Nederlandse

Elk militair complextype is een afzonderlijke kaartlaag. De archeologische
verwachting verschilt per complextype en wordt per type toegelicht (onder
de knop ‘Toelichting’). De verwachting voor bijvoorbeeld slagvelden
bestaat vooral uit een strooiing van vondsten aan het maaiveld, terwijl
de verwachting in linies bestaat uit grondsporen, materiële resten,
sporen aan het maaiveld en gebouwde werken. Verwachtingszones voor
de diverse complextypen kunnen elkaar overlappen, dit komt op veel
plaatsen voor. Zo vonden in de meidagen van 1940 gevechten plaats na
Duitse luchtlandingen bij vliegvelden, waardoor op diverse locaties de
verwachtingszones voor vliegveld, luchtlandingsterrein en slagveld elkaar
overlappen. Overlap komt ook voor bij de vliegvelden en kazernes.

tankversperring op
de Afsluitdijk voor
Den Oever.

Tot slot een opmerking over de datering. Deze versie van IKME
geeft een verwachting voor resten uit de Tweede Wereldoorlog. Toch
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staan ook oudere structuren op de kaart. Dat is vooral het geval bij
verdedigingslinies en forten, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de
Stelling van Amsterdam. De reden dat deze oudere structuren in de kaart
zijn opgenomen, ligt in het feit dat de oudere linies en forten op grote
schaal zijn hergebruikt in de Tweede Wereldoorlog. Het Nederlandse
leger heeft tijdens de mobilisatie in 1939/1940 bijvoorbeeld op diverse
plaatsen aanpassingen gedaan aan de oudere verdedigingswerken van de
waterlinie. Tijdens de oorlog heeft de Duitse bezetter veel forten opnieuw
in gebruik genomen, hetzij als verdedigingswerk, hetzij als opslagplaats.
Hetzelfde geldt voor de oudere vliegvelden en havens, die tijdens de oorlog
door de bezetter in gebruik zijn genomen.

Niet landsdekkende typen
Een strikte hantering van het uitgangspunt van een uniform landsdekkend
beeld zou ertoe leiden dat diverse complextypen niet op de kaart
aangegeven kunnen worden. Voor sommige typen is immers wel een
betrouwbaar beeld beschikbaar voor bepaalde gebieden, maar niet op
landelijk niveau. Daarom is besloten een aparte kaartlaag toe te voegen
met typen waarvoor een landsdekkend beeld vooralsnog ontbreekt, maar
op termijn wel wenselijk en mogelijk is.
In deze kaartlaag ‘niet landsdekkend’ zijn de volgende complextypen
opgenomen:
•

verdediging rond steden (Hilversum);

•

verdediging rond bruggen (Arnhem, polder Meinerswijk);

•

bombardementen (Rotterdam);

•

oefenterrein bombardementen (Middelbeers, Landschotse heide);

•

schijnvliegvelden (22 van de 37 locaties);

•

hoofdkwartieren (De Bilt).

Achter elk van deze complextypen is één voorbeeld opgenomen (zie
hierboven tussen haakjes). Uitzondering vormen de schijnvliegvelden,
waarvan er 22 op de kaart staan aangegeven. Omdat van een substantieel
aantal (vijftien) de ligging (nog) niet nauwkeurig op de kaart kan worden
aangegeven, zijn ze toch opgenomen in de categorie ‘niet landsdekkend’.
Zo staan deze complextypen wel op de kaart, al ontbreekt vooralsnog een
betrouwbaar landelijk beeld. De kaartlaag ‘niet landsdekkend’ heeft dan
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Resten van
een Duitse
tankversperring in de
duinen bij Noordwijk.

ook vooral een signalerende functie en dient bovendien als uitnodiging voor
verdere aanvulling. Gebruikers worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd
ontbrekende gegevens aan te leveren (zie 3.4).
Vlakken als verwachtingszones
Op de IKME staan verwachtingszones. Dit betekent dat in principe alleen
vlakken op de kaart staan en geen afzonderlijke objecten en structuren
(punten of lijnen). Verdedigingslinies zijn bijvoorbeeld aangegeven als
vlak; de afzonderlijke loopgraven en stellingen binnen een linie zijn
niet opgenomen, simpelweg omdat dit ondoenlijk is op een landelijk
schaalniveau. Deze mate van detail kan wel worden aangegeven
op gemeentelijk schaalniveau. Om te laten zien wat inzoomen op
gemeentelijk schaalniveau aan extra informatie kan opleveren, zijn enkele
voorbeeldprojecten toegevoegd aan de kaart, te weten Kamp Westerbork,
Vliegveld Twente, de Grebbeberg en de gemeente Nieuwegein (onder de
knop ‘Detaillering’).
De afbakening van de verwachtingszones is gebaseerd op historische
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bronnen en op expert judgement. Per complextype is op basis van
beschikbare historische bronnen en/of in overleg met experts bepaald
a) welke verwachtingszones op de kaart komen en b) hoe deze zones
worden begrensd. Voor het op de kaart zetten van verwachtingszones
zijn voortdurend keuzes gemaakt. Wat betreft historische bronnen is bij
voorkeur gebruik gemaakt van gepubliceerde overzichtswerken, zoals het
Vliegveldenboek voor de vliegvelden (Grimm, Van Loo & De Winter, 2009).
Waar dergelijke publicaties niet beschikbaar waren, zijn primaire bronnen
geraadpleegd, zoals kaartmateriaal en luchtfoto’s.
Voor het op de kaart zetten van verwachtingszones is als uitgangspunt
gehanteerd dat het betreffende terrein als vlak herkenbaar moet zijn op
schaal 1:50.000. Daarbij zijn kleinere vlakken in het uiteindelijke kaartbeeld
aangegeven met een symbool, omwille van de herkenbaarheid. Dit is het
geval bij kampen, forten, V1-banen, radar- en radiopeilstations, kazernes
en onderduikersholen.
De consequentie van de hier beschreven aanpak is dat afzonderlijke
objecten en structuren niet op de kaart staan. Ook ontbreken complextypen
die vooralsnog niet als vlak op de kaart zijn aan te geven, bijvoorbeeld
omdat de ruimtelijke informatie ontbreekt en/of (nog) niet beschikbaar
is. Dit betekent dat de volgende typen objecten en structuren vooralsnog
ontbreken in het kaartbeeld:
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Betonnen fundering
van een radar op het
terrein van het Duitse
radarstation Gorilla te
Schoonrewoerd.

•

scheepswrakken in waterbodems;

•

vliegtuigcrashlocaties, zie: verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl

•

V1- en V2-crashlocaties, zie:www.vergeltungswaffen.nl

•

voormalige (nood)begraafplaatsen en veldgraven;

•

loopgraven en geschutsopstellingen buiten linies en slagvelden;

•

schuilloopgraven en schuilkelders;

•

opstellingen voor zoeklichten, waarnemingsposten etc.;

•

opmars- en deportatieroutes;

•

geallieerde kampementen;

•

dumplocaties.

Het feit dat de ligging van deze objecten en structuren niet op de kaart
is aangegeven, wil niet zeggen dat er geen resten van deze objecten en
structuren kunnen worden aangetroffen. Daarom geldt in de gebieden
buiten de aangegeven verwachtingszones een algemene verwachting
voor het aantreffen van kleinere objecten en structuren. Wanneer in de
kaart buiten de verwachtingszones wordt geklikt, dan verschijnt een
algemene tekst over verwachting voor kleinere objecten en structuren. Op
gemeentelijk schaalniveau kunnen dergelijke objecten en structuren goed
in kaart worden gebracht.
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3 Toepassing en beperkingen

3.1 Toepassing
De IKME is primair bedoeld voor plannenmakers, beleidsmakers en
terreinbeheerders die zich op bovenlokaal schaalniveau bezighouden met
erfgoed en ruimtelijke plannen. Daarnaast is de informatie ook beschikbaar
voor andere geïnteresseerden. Iedereen kan meehelpen de kaart verder in
te vullen (zie 3.4).
Het toepassingsgebied van de IKME is vergelijkbaar met dat van de
IKAW. De zorg voor het archeologisch erfgoed is gekoppeld aan de
ruimtelijke ordening en ligt voor een groot deel in handen van gemeenten.
De Wet op de Archeologische Monumentenzorg verplicht gemeenten
archeologische waarden te borgen door middel van het bestemmingsplan.
De IKAW vormde voor gemeenten het eerst beschikbare ruimtelijk
afwegingskader voor archeologie, maar was voor gebruik op gemeentelijk
schaalniveau eigenlijk niet geschikt (zoals ook in de toelichting van de
IKAW stond beschreven). In de loop der jaren hebben daarom bijna
alle Nederlandse gemeenten meer gedetailleerde kaarten laten maken.
Het toepassingsgebied van de IKAW derde generatie ligt meer op een
provinciaal en nationaal niveau. Voor gemeenten is de kaart nu vooral
bruikbaar voor een eerste beoordeling van ruimtelijke plannen - en dat is
precies ook het beoogde toepassingsgebied van de IKME.
De IKME 1.1 moet worden gezien als een eerste stap om bij ruimtelijke
vraagstukken aandacht te besteden aan archeologische resten van oorlog
en defensie. Door het thema oorlog en defensie letterlijk op de kaart te
zetten, beoogt de IKME bij te dragen aan het vergroten van de algemene
bewustwording voor een zorgvuldige omgang met deze resten. De IKME
heeft daarmee ook een signalerende en stimulerende functie. Versie IKME
1.1 is een eerste aanzet die afhankelijk van de wensen en behoeften van
de gebruiker verder aangevuld en uitgebreid kan worden.
De verwachtingszones op de IKME kunnen richting geven aan lokale en/of
regionale archeologische onderzoeksagenda’s en kunnen desgewenst ook
globaal richting geven aan onderzoeksvragen in Programma’s van Eisen
voor gravend onderzoek.
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3.2 Beperkingen
Door het ontbreken van informatie over objecten en structuren op
perceelsniveau is de IKME zeer beperkt bruikbaar voor plantoetsing
en vergunningverlening; deze processen spelen zich immers af op
perceelsniveau. De IKME kan wel gebruikt worden voor het bepalen van
een eerste, globale verwachting. Met name voor de kleinere objecten
en structuren die buiten de aangegeven verwachtingszones kunnen
worden verwacht, is aanvullend onderzoek vereist. Voor een goed
onderbouwde verwachtingskaart op gemeentelijk niveau, wordt bij voorkeur
gewerkt met kaartmateriaal met een schaal van 1:10.000. De IKME
heeft dit schaalniveau niet. Dit impliceert dan ook dat voor dit niveau
gedetailleerdere kaarten gemaakt dienen te worden: de IKME is met recht
indicatief.
De zeggingskracht en toepasbaarheid van een archeologische
verwachtingskaart wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de
gegevens die aan de verwachtingskaart ten grondslag liggen. Indien
het kaartmateriaal onvolledig, onnauwkeurig of zeer kleinschalig is,
zal dit zijn weerslag hebben op het detailniveau van de archeologische
verwachtingskaart. Vanzelfsprekend bevatten de gebruikte bronnen
(historische kaarten, literatuur, expert judgement) verschillende soorten
van onvolledigheid, onzekerheid en subjectiviteit. Bovendien zullen de
gemaakte keuzes ongetwijfeld aanleiding vormen voor discussie. De IKME
moet derhalve niet worden gezien als een onveranderlijk, statisch product
maar veel meer als een instrument dat richting geeft en dat, op basis van
nieuwe inzichten (bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe archeologische
vondsten) aangepast of herzien kan/moet worden.

3.3 Correct gebruik
Een handleiding heeft maar zeer beperkte waarde bij het voorkomen
van verkeerd gebruik van een kaart, want deze is immers eenvoudig
te negeren. Toch hechten de makers van de kaart eraan hier enkele
opmerkingen over te maken.
Allereerst dient het schaalniveau van de kaart in acht genomen te
worden. De kaartlagen die zijn opgenomen in IKME 1.1 zijn grotendeels
gedigitaliseerd op basis van de zogenaamde ‘Truppenkarten’ (De Pater,
Schoenmaker e.a., 2005). Deze topografische kaarten uit de oorlogsjaren
hebben een schaal van 1:50.000. Begrenzingen van objecten op de
kaart zijn daardoor op kleinere schalen dan 1:50.000 niet betrouwbaar.
De kaartomgeving van IKME 1.1 die op het internet wordt ontsloten, is
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begrensd op een zoomniveau van circa 1:15.000, de exacte schaal is
afhankelijk van het formaat en de resolutie van het gebruikte beeldscherm.
Dit meer gedetailleerde zoomniveau geeft de gebruiker de mogelijkheid om
desgewenst meer details af te lezen op de kaartlagen die worden gebruikt
als ondergrond: de topografie 1940-1945, de huidige topografie en de
actuele luchtfoto.
In de tweede plaats mag de kaart niet worden gebruikt als risicokaart
voor de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven, ook wel
bodembelastingskaart genoemd. Het opstellen van dergelijke kaarten is
aan strikte regels gebonden. Uiteraard is er sprake van overlap tussen
zones waar archeologische resten uit de oorlog worden verwacht en zones
met een verhoogd risico op de aanwezigheid van explosieven. Voor de
samenloop tussen archeologie en munitieopsporing wordt verwezen naar
de gelijknamige handreiking van de SIKB (www.sikb.nl).
Last but not least dient vermeld te worden dat gravend archeologisch
onderzoek is voorbehouden aan daartoe bevoegde instanties. Het doen
van opgravingen door niet-bevoegden is niet toegestaan (Monumentenwet
1988). Het publiceren van een archeologische verwachtingskaart heeft
helaas als ongewenst neveneffect dat er ook oneigenlijk gebruik van kan
worden gemaakt. Wij zijn ons als makers hiervan terdege bewust en zien
het voorkomen van illegale opgravingen als een zeer actueel en urgent
probleem. Juist door met deze kaart het bewustzijn van overheden en
terreineigenaren te vergroten voor militair erfgoed, verwachten we deze
overheden ook een instrument in handen te geven om op te kunnen treden
tegen illegale opgravingen naar deze resten. Bij de actualisatie hebben
enkele partijen aangegeven geen gegevens te willen aanleveren voor
publicatie op de kaart, gezien hun ervaringen met vernielingen op enkele
locaties.

3.4 Aanvullingen
Zoals eerder aangegeven, dienen diverse thema’s en complextypen nader
ingevuld en aangevuld te worden. Ook kan het zijn dat zones niet correct
op de kaart zijn aangegeven, of dat binnen een thema zones ontbreken.
Gebruikers worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd aanvullingen en/of
correcties door te geven. Zij kunnen hiervoor het digitale formulier onder de
knop ‘Zelf toevoegen’ gebruiken.
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De reacties worden beoordeeld door een redactieteam van deskundigen,
dat in onderling overleg bepaalt of de aangeleverde informatie inderdaad
in aanmerking komt voor opname op de IKME. Op deze manier ontstaat
een kennisnetwerk van (lokale) deskundigen en kan de lokaal aanwezige
kennis ook op de IKME worden opgenomen. Het aanvullen van de kaart op
basis van informatie vanuit het veld zorgt op den duur voor een grote mate
van detail.

3.5 Actualisatie
De eerste versie van de IKME (IKME 1.0) werd in mei 2015 gelanceerd.
Tot genoegen van de makers van de kaart hebben veel gebruikers
aanvullingen en verbeteringen aangedragen. Van november 2015 tot en
met februari 2016 is een actualisatie uitgevoerd. Deze geactualiseerde
versie is in mei 2016 online gezet als IKME 1.1. Als nieuwe kaartlaag zijn
de onderstaande complextypen toegevoegd:
•

onderduikersholen onder het thema ‘onderdrukking en vervolging’;

•

kazernes onder het thema ‘militaire infrastructuur’.

Verder zijn de schijnvliegvelden deels aangevuld, maar omdat hiervan nog
geen landsdekkend beeld is, zijn deze vooralsnog opgenomen onder de
knop ‘niet landsdekkend’.
Verder zijn enkele algemene kaartverbeteringen aangebracht, waaronder
diverse tekstuele correcties en het verbeteren van de zichtbaarheid van
Havens en Werven. Ook is een andere basiskaart gebruikt (sneller en
completer) en is de presentatie overzichtelijker voor de clustering van dicht
bij elkaar gelegen punten.
Tevens is de knop ‘Zelf toevoegen’ in de kaart opgenomen, als duidelijker
uitnodiging aan gebruikers om mee te helpen de IKME zo compleet
mogelijk te maken.
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•

Sven Maaskant

Stichting Menno van Coehoorn
•

Kees Neisingh

•

Jan de Vries

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
•

Roel Lauwerier

•

Jan van Doesburg

•

Bjørn Smit

•

Joop Vanderheiden

•

Elisa de Vries

Eerste testsessie
•

Berdie Klein Geltink (Gemeente Ede)

•

Annemarie Luksen (Gemeente Utrechtse Heuvelrug)

•

Martijn Defilet (Gemeente Arnhem)

•

Kasper van den Berghe (Gemeente Arnhem)

•

Paul Franzen (Gemeente Nijmegen)

•

Maarten Wispelwey (Regio Noord Veluwe)

•

Joris Habraken (Regio Arnhem)
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•

Sigrid van Roode (Regio Nijmegen)

•

Marc Kocken (Regio Achterhoek)

•

Petra Heeren (Provincie Gelderland)

Tweede testsessie
•

Eli Gehasse (Rijkswaterstaat)

•

Liesbeth Grootelaar (Rijkswaterstaat)

•

Jerry Huisman (ProRail)

•

René Dijkmans (ProRail)

•

Joost van der Linden (Staatsbosbeheer)

•

Seline Geijskes (Staatsbosbeheer)

De makers van de IKME bedanken nadrukkelijk ook alle gebruikers voor
hun bereidheid om nuttige informatie en aanvullingen voor de kaart te
willen delen, waardoor een verbeterde versie IKME 1.1 tot stand kon
komen

Foto’s
RAAP, Ruurd Kok
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