170000

175000

180000

185000

190000

195000

540000

540000

Erfgoed in de polder!
Actualisatie van de archeologische waarden- en
verwachtingskaart van de gemeente Noordoostpolder
Archeologische beleidsadvieskaart
RAAP-rapport 3155, kaartbijlage 3, schaal 1:35.000
legenda
Beleidscategorieën
WA-1
WA-1 (archeologisch Rijksmonument)
WA-2
WA-3
WA-4
WA-5
WA-6
WA-7
WA-7 (middeleeuwse dijken en sloten)
WA-8
geen

Overig
contour UNESCO-Werelderfgoedgebied Schokland (tevens AMK-terrein en PArK-gebied)
contour PArK-gebied
gemeentegrens

Beleidsadvies per beleidscategorie
omschrijving

onderzoeksadvies

- Rijksmonumenten

zie §8.4.1

- overige AMK-terreinen

zie §8.4.2

omvang tot

diepte tot

WA-1

0 m²

0 cm

WA-2

100 m²

30 cm (50 cm) - buurtterpen op Schokland en burchten Kuinre incl. buffer (voor zover geen AMK-terrein)

zie §8.4.3

- scheepswrakken categorie 1 incl. buffers (voor zover geen AMK-terrein)

zie §8.4.4

- scheepswrakken categorie 2 incl. buffer

zie §8.4.4

WA-3

500 m²

30 cm (50 cm) - vlaknederzettingslocaties Kuinderbos incl. buffers

zie §8.4.5

- rivierduinen

zie §8.4.6

- zandrug van Schokland buiten AMK-terrein

zie §8.4.6

WA-4

500 m²

50 cm

- overige terpen incl. buffers

zie §8.4.7

WA-5

2.500 m²

50 cm

- zandruggen van Urk, Tollebeek en De Voorst

zie §8.4.6

- zandwal incl. buffers

zie §8.4.6

- buffers rivierduinen en zandruggen

zie §8.4.6

- hoge verwachting nederzettingen Middeleeuwen

zie §8.4.5

- dekzandruggen nabij water incl. buffers

zie §8.4.8

- overige dekzandruggen incl. buffer

zie §8.4.8

WA-6

5.000 m²

50 cm

535000

535000

beleidscategorie vrijstellingsgrens

- waterlopen categorie 1 (en van waterlopen categorie 2 de Kuinder) incl. buffers (oeverwallen/ oeverzones) zie §8.4.9
WA-7

WA-8

10.000 m²

10.000 m²

50 cm

100 cm

- dekzandruggen, (deels) geërodeerd

zie §8.4.8

- dekzandgebied boven 5,0 m -NAP

zie §8.4.8

- veengebied boven dekzandgebied boven 5,0 m -NAP

zie §8.4.8

- dijken incl. buffers

zie §8.4.10

- oude sloten incl. buffers

zie §8.4.10

- dekzandgebied onder 5,0 m -NAP

zie §8.4.8

- veengebied boven dekzandgebied onder 5,0 m -NAP

zie §8.4.8

- waterlopen categorie 2 (behalve de Kuinder) incl. buffers (oeverzones, ook van meren)

zie §8.4.9
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N.B. voor toelichting op de geadviseerde vrijstellingsdiepten zie §8.1
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