Archeologische Beleidsnota Gemeente Enkhuizen

Gebruikte afkortingen
AHN

Actueel Hoogtebestand Nederland

AMK

Archeologische MonumentenKaart

ARCHIS

ARCHeologisch Informatie Systeem

CHW

Cultuurhistorische WaardenKaart

CMA

Centraal Monumenten Archief

IKAW

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden

IVO(-P)

Inventariserend VeldOnderzoek (Proefsleuven)

KICH

KennisInfrastructuur CultuurHistorie

KNA

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

-Mv

beneden maaiveld

NAP

Normaal Amsterdams Peil

NITG

Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen

PvE

Programma van Eisen

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

TNO

Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
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Verklarende woordenlijst
BP
Before Present, gebruikt voor ouderdomsbepalingen op grond van het meten van de hoeveelheid
radio-actieve koolstof in organisch materiaal (de C14- of

14

C-methode) worden gewoonlijk opgege-

ven in jaren voor heden (=1950); jaarringen-onderzoek heeft vastgesteld dat deze dateringen af
kunnen wijken van de werkelijke ouderdom.
differentiële klink
Het in ongelijke mate inklinken van zand, klei en veen.
Hollandveen
In het Subboreaal gevormd veen in laag-Nederland (ca. 5000-3000 jaar voor Chr.).
inversie
(van reliëf) Verschijnsel waarbij relatief hoog (laag) gelegen gebieden door geologische of fysische
processen laag (hoog) komen te liggen.
kreek
Sterk meanderende uitloper van een geul of priel in de kwelder.
kreekrug
Zandige geulvulling die na klink van de slappe grond er omheen als een rug in het landschap zichtbaar is.
kwelder
Begroeid en slechts bij zeer hoge vloed overstroomd buitendijks gebied (vergelijk 'schor', 'gors' en
'griend').
lagune
Een door een barrière (strandwal, schoorwal, e.d.), bijna of geheel afgesloten deel van een zee.
marien
Op de zee betrekking hebbend, bij of in zee voorkomend, door of in zee gevormd.
oxidatie
Reactie met zuurstof (roesten/corrosie bij metalen; 'verbranding' bij veen).
strandwal
Door branding en zeestromingen ontstane zandrug parallel aan de kustlijn welke uiteindelijk boven
gemiddeld hoogwater uitkomt.
wad
Onbegroeid, bij vloed overstroomd en bij eb droogvallend gebied achter een niet geheel gesloten
kust.
zavel
Klei bestaande uit 60 tot 80% zand.
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