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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft Archol BV een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd naar de vindplaats Tempelhof en Hospitaal Zaamslag 

aan de Terneuzensestraat en Groeneweg ten westen van Zaamslag, in de gemeente 

Terneuzen. 

Landschap
Rondom het onderzoeksgebied is, net als in het grootse deel van Zeeuws-Vlaanderen, 

een getijdenlandschap aanwezig. Dit getijdenlandschap is in verschillende fasen 

tot stand gekomen. Volgens de geologische kaart van Zeeuws-Vlaanderen  ligt het 

onderzoeksgebied op kreekafzettingen van Duinkerke IIIb (na 1300 AD) op afzettingen 

van Duinkerke DIIIa (900-1200 AD) op afzettingen van Duinkerke II (250-600 AD) op 

Hollandveen op dekzand.

Uit het verkennend booronderzoek is duidelijk geworden dat in vrijwel het gehele 

plangebied een nagenoeg intact dekzandoppervlak aanwezig is. Hierboven ligt een 

veenpakket, waarvan vermoedelijk alleen in het zuidoostelijke deel de bovenkant 

nog onverstoord is. De aanwezige getijdeafzettingen bestaan zowel uit zandige 

geulsedimenten als uit meer kleiige kwelderafzettingen. Tempelhof ligt op een getijde-

inversierug en Hospitaal op reatief hoog gelegen kwelderafzettingen. Beide landschap-

pelijke elementen zijn waarschijnlijk in de Duinkerke II fase tot stand gekomen. Tijdens 

Duinkerke III (waarschijnlijk vanaf de inundaties van 1584) zijn enkele geulen ontstaan 

die in het Duinkerke II-landschap (en plaatselijk ook het onderliggende Hollandveen en 

dekzand) zijn ingesneden. 

De top van het Duinkerke II-landschap ligt centraal op grofweg 0 m NAP (0,8 m -mv) 

en in het oosten op circa 0,2 m +NAP (0,5 m -mv). Dit is het niveau waarin en waarop 

de resten van Tempelhof en Hospitaal verwacht kunnen worden. Het gebied kent 

een vrij diepe grondwaterstand van zo’n 1,5 meter onder maaiveld. Door deze lage 

grondwaterstand zijn de conserveringscondities voor organische resten in de bovenste 

1,5 meter onder maaiveld slecht.

Archeologische verwachting voor het dekzand en Hollandveen
Wat betreft de archeologische verwachting voor de periode Paleolithicum t/m 

Romeinse Tijd kan worden gesteld dat vrijwel het gehele gebied in principe een hoge 

verwachting heeft voor archeologische resten in de top van het dekzand (Paleolithicum 

- Neolithicum). De archeologische verwachting voor vindplaatsen in het veen is 

voor een groot deel van het plangebied laag, aangezien de top van het veen op veel 

plaatsen vermoedelijk is geërodeerd. Alleen in het zuidoosten van het plangebied is 

nog een intact veenlandschap aanwezig. Voor dit deel van het veenlandschap geldt een 

hoge kans op vindplaatsen uit de ijzertijd en Romeinse tijd.

Het laat middeleeuwse Tempelhof en Hospitaal 
Op basis van het bureauonderzoek werden voorafgaand aan het inventariserend 

onderzoek resten van de Commanderij van de Tempeliers in het onderzoeksgebied 

verwacht. De Commanderij is gebouwd in de 12e eeuw en na inundaties in 1584 

verlaten en systematisch ontmanteld. Roefstra en Tuin concluderen op basis van het 

vondstmateriaal van De Zeeuw dat kan worden geconcludeerd dat de Tempelhof rond 

het midden van de 12e eeuw is gesticht. Het onderzoek van Van de Venne bevestigt 

deze conclusie (zie paragraaf 4.3). Daarnaast blijkt uit haar onderzoek van de collectie 
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De Zeeuw dat tot aan de inundaties sprake is van een continue bewoningsgeschie-

denis; er zijn hierin geen aanwijzingen voor een bewoningshiaat in de 14e eeuw. Op 

luchtfoto’s, het duidelijkst op die uit 2005, zijn centraal (locatie A) en in het oosten 

(locatie B) op de daar gelegen hoogste delen van het onderzoeksgebied rechthoekige 

soilmarks te zien. Op verschillende locaties zijn verder intacte funderingsresten, een 

cultuurlaag en oppervlaktevondsten aangetroffen. De soilmarks en archeologische 

resten duiden op de aanwezigheid  op de hogere delen van het landschap van een 

gebouw of complex van gebouwen met status. 

De tijdens het onderzoek vastgestelde concentraties van bouwmateriaal aan het 

maaiveld en in de bodem liggen ter plaatse van de rechthoekige soilmarks van locaties 

A en B en bevestigen dat hier stenen gebouwen gelegen hebben. De doorsnede van de 

puinconcentratie op locatie A is circa 140 m en op locatie B circa 160 m. Het geofysisch 

onderzoek geeft voor locatie B ook daadwerkelijk aanwijzingen voor de aanwezigheid 

van intact  muurwerk en funderingen van rechthoekige stenen gebouwen. Boringen 

die gestuit zijn op ondoordringbaar puin en een nieuwe waarneming van muurwerk in 

een sloot langs de Terneuzensestraat versterken deze aanwijzingen verder. Opvallend 

daarbij is wel dat het in sloten waargenomen muurwerk niet aan de lineaire structuren 

grenst maar hier iets ten noorden van ligt. Dit betekent dat ten noorden van de lineaire 

structuren ook nog intact muurwerk in de bodem aanwezig is dat niet als anomalie uit 

het geofysische beeld naar voren komt. Het geofyschisch onderzoek is verder ook niet 

eenduidig over hoever het muurwerk in zuidelijke richting doorloopt. In figuur 9.1 is de 

maximale variant aangegeven. 

Het geofysisch onderzoek heeft ter plaatse van locatie A geen aanwijzingen voor intact 

muurwerk of funderingen opgeleverd. Het geofysisch onderzoek, oppervlaktekartering 

en booronderzoek heeft, zoals hierboven aangegeven, wel de aanwezigheid van een 

uitgestrekte concentratie met bouwpuin opgeleverd. Mogelijk is dit een aanwijzing 

dat de hier oorspronkelijk aanwezige gebouwen volledig zijn gesloopt. Een boring 

die stuitte op ondoordringbaar puin geeft aan dat mogelijk lokaal toch nog delen 

van muurwerk of funderingen aanwezig zijn. Een tweede belangrijk resultaat van 

het geofysisch onderzoek is dat de rechthoekige soilmarks op de luchtfoto van 2005 

waarschijnlijk aangeploegde vullingen van grachten betreffen.

De structuren (grachten, muurwerk en puinconcentraties) van locaties A en B strekken 

gezamenlijk zich uit over een gebied van circa 500 x 200 m. Het is aannemelijk 

dat tussen en nabij deze beide gebieden met vastgestelde resten van gebouwen 

en grachten ook andere archeologische resten aanwezig zijn die met de door ons 

gehanteerde onderzoeksmethoden niet zijn op te sporen. Gedacht kan worden aan 

graven, akkers, wegen en perceleringen. Dit betekent dat de begrenzing van de 

vindplaats in ieder geval in westelijke en zuidelijke richting niet gegeven kan worden 

en mogelijk tot buiten het onderzoeksgebied doorloopt. In oostelijke richting loopt de 

vindplaats zeker tot buiten het onderzoeksgebied door  omdat in het talud van de sloot 

langs de Groeneweg nog intact muurwerk is waargenomen. In noordelijke richting 

kan de grens van de vindplaats getrokken worden langs geul 4. Deze geul, die uit de 

Duinkerke III-fase stamt en nog steeds als sloot in het landschap herkenbaar is, zal bij 

zijn ontstaan de hier mogelijk gelegen resten van de vindplaats hebben opgeruimd. De 

Duinkerke III-geulen 1 en 2 hebben centraal delen van de vindplaats geërodeerd. 

De vondsten die samenhangen met de vindplaats bevinden zich in de bouwvoor, de 

onderliggende Duinkerke III-afzettingen en de top van de Duinkerke II-afzettingen 

(locatie A: globaal  0 m NAP (0,8 m -mv); locatie B: globaal 0,2 m +NAP (0,5 m -mv). 

Muurwerk en funderingsresten zijn aangetroffen vanaf 0,35 m -mv tot 1,8 m -mv.
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Tempelhof en Hospitaal
In paragrafen 3.2 en 3.3 passeren de verschillende visies op de achtergrond van de 

steenbouw-vindplaats Tempelhof en Hospitaal de revu. Vrij zeker is dat in op de 

vindplaats de commanderij van de Tempeliers van Zaamslag heeft gelegen die in 

1312 is overgedragen aan de orde van de Hospitaalridders. De Zeeuw denkt dat de 

vindplaats (tevens) de resten van het Hospitaal van Zaamslag herbergt, mogelijk 

gaat het om locatie B. Andere onderzoekers opperen de mogelijkheid dat een van 

de locaties dat resten van een leprozerie vertegenwoordigt die de Tempeliers op een 

gegeven moment nabij hun commanderij hebben gebouwd.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is het onmogelijk om aan te 

geven of de vindplaats uit de resten van één complex (Tempelhof of Hospitaal) of 

twee complexen (Tempelhof en Hospitaal, danwel Tempelhof en leprozerie van de 

Tempeliers). De aanwezigheid van twee van elkaar gescheiden concentraties van 

vondstmateriaal en soilmarks (locaties A en B) lijkt in eerste te wijzen op de optie van 

twee complexen. De gezamelijke omvang van locaties A en B – circa 10 ha- lijkt hier 

eveneens op te wijzen; volgens het everingboek van de polder van West-Zaamslag (uit 

1557) had de Commanderij een omvang van bijna 5 ha, waardoor het lijkt alsof hier 

verwezen wordt naar een van de locaties en niet de beide locaties bij elkaar. 

Er is echter ook een andere verklaring voor de aanwezigheid van twee van elkaar 

gescheiden locaties met vondsten en soilmarks die de mogelijkheid open houdt dat 

de vindplaats oorspronkelijk één aaneengesloten gebouwencomplex betreft. Locaties 

A en B worden namelik van elkaar gescheiden door twee Duinkerke III-geulen die 

dateren uit de periode van kort na het verlaten van de gebouwen. Mogelijk was dus 

oorspronkleijk sprake van een complex van gebouwen waarvan het centrale deel als 

gevolg van de inundaties van 1584 en de daarmee gepaard gaande geulvorming is 

opgeruimd. 

Advies
Het inventariserend onderzoek heeft aangetoond dat op twee locaties resten van 

gebouwen en grachten uit de late middeleeuwen aanwezig zijn. Waarschijnlijk gaat het 

om resten van de Commanderij van de Tempeliers en/of het Hospitaal van Zaamslag 

en/of de leprozerie van de Tempeliers. Hiermee samenhangende resten (graven, 

wegen, akkers, perceleringen) kunnen tussen en nabij beide locaties worden verwacht. 

Het onderzoeksgebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied. In het BP 

Buitengebied is vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische dub-

belbestemming geldt. Voor het grootste deel gaat het om een dubbelbestemming 

met de Waarde-Archeologie 1, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 100m²/0,5 m –Mv. 

Daarbuiten is sprake van Waarde-Archeologie 2, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 500 

m² /0,5 m –Mv. 

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt voorgesteld om het 

gebied met Waarde-Archeologie 1 in oostelijke richting uit te breiden aangezien hier 

nog resten van gebouwen ed. verwacht kunnen worden. De in figuur 9.2 voorgestelde 

oostelijke begrenzing is indicatief omdat onduidelijk is tot hoever de resten van de 

Commanderij en/of het Hospitaal en/of de leprozerie hier hebben doorgelopen. Om 

de oostelijke begrenzing beter in beeld te krijgen adviseren we voor het gebied ten 

oosten van het onderzoeksgebied vervolgonderzoek volgens dezelfde methodiek als 

toegepast in het onderzoeksgebied zelf. 

De zuidelijke en westelijke begrenzing van het gebied met Waarde-Archeologie 1 

kan gehandhaafd blijven. Voor de noordelijke begrenzing wordt voorgesteld deze in 

zuidelijke richting aan te passen: in het westen ter plaatse van de Terneuzenstraat en in 

het oosten langs geul 4.
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Op basis van de resultaten van onderhavig inventariserend onderzoek stellen wij voor 

de vrijstelling voor het gebied met Waarde-Archeologie 1 terug te brengen naar 0,35 

m –Mv (hoogste voorkomen muurwerk en puinconcentratie) en voor het gebied met 

Waarde-Archeologie 2 te handhaven op 0,5 m -Mv.

Aangezien de gemeente met de eigenaren van de percelen die toegankelijk waren 

voor onderzoek, heeft afgesproken dat de bescherming van de vindplaats niet strenger 

mag worden, geldt dat de voorgestelde uitbreiding van de omvang en inperking van 

de vrijstellingsgrens van de zone met Waarde-Archeologie 1 in het bestemmingsplan 

niet doorgevoerd kunnen worden. Wij adviseren de voorgestelde inkrimping van de het 

noordelijke deel van zone met Waarde-Archeologie 1 wel door te voeren.
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Inleiding

Walter Laan & Adrie Tol

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft Archol BV een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd naar de vindplaats Tempelhof en Hospitaal Zaamslag in de 

gemeente Terneuzen. 

De gemeente Terneuzen heeft in de bestemmingsplannen een aantal vindplaatsen 

opgenomen die door middel van een archeologische dubbelbestemming zijn 

beschermd. Exacte gegevens over de aard, omvang en diepteligging van deze 

vindplaatsen zijn vaak niet bekend. In het archeologisch beleid van de gemeente , 

De onderste steen boven, geldt als uitgangspunt: “streng waar nodig maar soepel 

waar kan”. Vanuit dat perspectief heeft de gemeente het project ‘Leemten in kennis’ 

opgezet met als doel de archeologische vindplaatsen gerichter te beschermen. Binnen 

het project worden verschillende deelprojecten uitgevoerd. Eén deelproject beoogt 

de aard en begrenzingen van de vindplaatsen beter in beeld te krijgen. De eerste fase 

van dit deelproject – een aantal bureauonderzoeken – is in 2015 afgerond. Op grond 

van de resultaten van deze fase heeft de gemeente besloten de tweede fase van het 

deelproject - een (non-destructief) veldonderzoek van een selectie van vindplaatsen 

– uit te voeren. Voorliggend rapport doet verslag van het veldonderzoek naar de 

vindplaats  Tempelhof en Hospitaal Zaamslag. De naam van de vindplaats suggereert 

dat deze bestaat uit de resten van het Tempelhof (Commanderij van de Tempeliers) en 

het Hospitaal. Hierover bestaat echter geen zekerheid; verschillende visies hierop dien 
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de ronde. Het doel van het veldonderzoek is het naderbepalen van de aard, omvang 

en diepteligging van deze vindplaats en vaststellen welke hypothese of hypothesen 

over de achtergrond van de vindplaats het meest waarschijnlijk zijn. Op basis hiervan 

dient een advies gegeven te worden over de noodzaak om de begrenzingen in het 

bestemmingsplan aan te passen. Daarbij heeft de gemeente op voorhand gesteld dat 

de bescherming van de vindplaats niet strenger mag worden.

1.2 Onderzoeksgebied, huidig en toekomstig gebruik

Het onderzoeksgebied “vindplaats Tempelhof en Hospitaal Zaamslag” heeft betrekking 

op de zone met Waarde-Archeologie 1 in het bestemminsgplan en een aangrenzende 

zone in het zuiden en westen met Waarde-Archeologie 2. In het onderzoeksgebied 

worden de resten van een laatmiddeleeuws gebouw met status of complex van 

gebouwen vermoed. Waarschijnlijk gaat het (deels) om resten van de commanderij 

van de Tempeliers, ook wel de Tempelhof genoemd. Mogelijk zijn in het oosten resten 

van het Hospitaal aanwezig. Het terrein ligt circa 1400 m ten westen van het gehucht 

Zaamslag.

Tijdens het bureauonderzoek is een onderzoeksgebied gehanteerd waarbij uitgegaan 

is van een cirkel met een straal van 500 m rondom de vermoedde ligging van de 

Tempelhof.1 Op basis van het bureauonderzoek is een onderzoeksgebied voor het 

inventariserend veldonderzoek afgebakend waarbinnen de laatmiddeleeuwse resten 

zijn te verwachten (figuur 1.2: omvang 23,8 ha). Tijdens het veldwerk bestonden de 

onderzochte percelen uit akker- en grasland. Alle eigenaren en gebruikers hebben 

betredingstoestemming verleend (figuur 1.3). Na het booronderzoek heeft de eigenaar 

van de percelen 1543, 1544 en 1545 de betredingstoestemming ingetrokken, waardoor 

hier geen oppervlaktekartering en geofysisch onderzoek is uitgevoerd.

1  Briels & Visser 2015.

Figuur 1.2
Advieskaart vindplaats Tempelhof Hospitaal 
Zaamslag  (uit Briels & Visser 2015).
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1.3 Beleidskader

1.3.1 Rijk

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. 

Het voorliggend rapport is niet het gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling waarbij 

de bodem wordt geroerd maar betreft een evaluatie van het beleid van de gemeente 

Terneuzen ten aanzien van planologisch beschermde vindplaatsen. 

In het kader van het onderzoek is kennis genomen van de Nederlandse 

Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 (NOaA). Deze onderzoeksagenda is een 

instrument dat voornamelijk ingezet kan worden bij het (inhoudelijk) waarderen en het 

opgraven van archeologische vindplaatsen. Bij het onderhavig onderzoek, waarbij de 

nadruk ligt op het begrenzen van vindplaatsen, is deze agenda minder relevant.

1546
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26631933

1133

1935

1543 2540 2538 2666
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De onderzoeksgebied  “vindplaats Tempelhof 
en Hospitaal Zaamslag” en de percelen met 
kadastrale perceelnummers.



14 Zaamslag Tempelhof en hospiTaal 

1.3.2 Provincie

De uitgangspunten voor het archeologiebeleid van de Provincie Zeeland zijn 

vastgelegd in de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 en het Toetsingskader 

archeologie Provincie Zeeland 2017.2 

Sinds 12 mei 2009 zijn er aanvullende richtlijnen voor uitvoerend archeologisch 

onderzoek door de Provincie vastgesteld. De richtlijnen die nu vigerend zijn, 

dateren uit 2017. De richtlijnen zijn aanvullend op de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek. Het betreft een 

drietal aanvullende richtlijnen: Bureauonderzoek, Onderzoek op veen, Onderzoek op 

dagzomend of dun afgedekt pleistoceen dekzand.

Sinds 2008 heeft de provincie Zeeland een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie 

Zeeland (POAZ). De POAZ die nu vigerend is, dateert uit 2016 en kent 11 kernthema’s. 

Om dezelfde redenen als bij de NOaA is de POAZ minder relevant bij onderhavig 

onderzoek. 

1.3.3 Gemeente

Via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de verantwoordelijkheid voor 

de omgang met het cultureel erfgoed voor een belangrijk deel komen te liggen bij 

de gemeenten. De gemeente Terneuzen heeft haar archeologiebeleid uitgewerkt 

in de nota archeologisch ‘De onderste steen boven’.3 Dit beleid is vastgelegd in de 

2  Provincie zeeland ongedateerd.
3  Gemeente Terneuzen 2011.

24842484

Waarde-Archeologie 2

AMK-terrein

Onderzoeksgebied

Waarde-Archeologie-1

Legenda
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Figuur 1.4
Het onderzoeksgebied (rood) geprojecteerd 
op de plankaart van het Bestemmingsplan 
Buitengebied Terneuzen. In blauw de 
begrenzing van het AMK-terrein 2484.
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verschillende bestemmingsplannen. Onderhavig onderzoeksgebied valt binnen het 

BP Buitengebied Terneuzen. In het Bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen is 

vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische dubbelbestemming 

geldt. Aan het grootste deel van het onderzoeksgebied is Waarde-Archeologie 1 

toegekend. In het zuiden en westen ligt een strook met Waarde-Archeologie 2. Voor 

de bestemming Waarde-Archeologie 1 geldt vrijstelling voor onderzoek tot 100 m²/0,5 

m –Mv; voor Waarde-Archeologie 2 geldt vrijstelling voor onderzoek tot 500 m² /0,5 

m –Mv. Binnen het onderzoeksgebied ligt het AMK-terrein 2484 dat kleiner is dan de 

vindplaats zelf. Het betreft een niet wettelijk beschermd monument en is daarmee 

juridisch niet meer geldig. 

Tijdens het opstellen van de gemeentelijke beleidsnota kwam de gemeente tot 

de conclusie dat voor een groot aantal planologisch beschermde vindplaatsen de 

kennisstand ontoereikend is. Naar aanleiding hiervan is door de gemeente Terneuzen 

op eigen initiatief het project ‘Leemten in Kennis’ gestart. Met dit project beoogt de 

gemeente de archeologische waarde van een aantal representatieve vindplaatsen 

binnen de gemeente beter in kaart te brengen. Vindplaats Tempelhof Hospitaal 

Zaamslag is een van deze vindplaatsen.

1.4 Doelstelling en onderzoeksvragen

Doel van het veldonderzoek is allereerst het zo exact mogelijk vaststellen van de 

begrenzing en diepteligging van de archeologische resten van de vindplaats Tempelhof 

en Hospitaal. Daarnaast geldt als subdoel het bepalen van de archeologische potentie 

van de twee dieper gelegen archeologische niveaus: het veen en het dekzand. Op basis 

van de resultaten dient advies geven te worden over de noodzaak om de begrenzingen 

in het bestemmingsplan aan te passen. 

Om de doelstellingen te realiseren zijn in het bureauonderzoek de volgend onder-

zoeksvragen geformuleerd:

 

Algemeen
· In welke mate is de bodem in het onderzoeksgebied verstoord?

· Zijn er aanvullende gegevens op de reeds bekende bodemopbouw?

· Wat is de grondwaterstand ter plaatse?

· Wat is de te verwachte conserveringstoestand?

· Zijn er aanwijzingen voor een intact dekzand- en/of veenniveau? Zoja, op welke diepte 

bevinden deze niveaus zich? Dient de verwachting voor archeologische resten uit de 

periode Paleolithicum t/m Romeinse tijd te worden bijgesteld?

· Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied?

Vindplaats Tempelhof en Hospitaal:
· Wat is de ruimtelijke (horizontale en verticale) verspreiding van het vondstmateriaal? 

Zijn hierin duidelijke verschillen waarneembaar met betrekking tot de datering van het 

materiaal? Zijn er specifieke activiteitenzones aan te wijzen?

· Zijn er archeologische resten aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, 

diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke verspreiding?

· Is er een ruimtelijk en functioneel onderscheid te maken binnen de begrenzing van de 

vindplaats (bijvoorbeeld kapel, kerk, gracht, begraafplaats)?
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Archeologische Monumentenzorg:
· Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats?

1.5 Onderzoeksopzet en organisatie

In het bureauonderzoek4 en het hierop gebaseerde offerteverzoek wordt een 

gefaseerde werkwijze voorgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie 

van booronderzoek, oppervlaktekartering en geofysisch onderzoek. Archol heeft deze 

werkwijze in haar Plan van Aanpak in grote lijnen overgenomen.5 Hieronder wordt de 

werkwijze per fase toegelicht. Daar waar de werkwijze afwijkt van het voorstel uit het 

bureauonderzoek wordt dit nader toegelicht. De gehanteerde werkwijze wordt per 

methode in detail besproken in de hoofdstukken 4 – 6.

1.5.1 Fase 1: oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied rijk is aan oppervlaktevonds-

ten. Om die reden is tijdens fase 1 door medewerkers van Archol en vrijwilligers een 

oppervlaktekartering uitgevoerd. Deze was gericht op het nader onderzoeken van 

de bekende oppervlaktevindplaatsen en het opsporen van nieuwe, nog onbekende 

oppervlaktevindplaatsen. Omdat de eigenaar van de drie westelijke percelen na het 

booronderzoek geen toestemming meer gaf voor verder veldwerk is hier de oppervlak-

tekartering beperkt gebleven tot het centrale en oostelijke deel van het onderzoeksge-

bied.

Het verkennend booronderzoek was gericht op het in beeld brengen van de 

bodemopbouw in het gehele onderzoeksgebied. Specifiek was het doel om (1) de 

ligging van zowel de nieuwe als de reeds bekende vondstconcentraties te koppelen 

aan de eventuele aanwezigheid van een vondstlaag in de top van de getijdenafzet-

tingen, (2) de ligging van geulen vast te stellen en (3) de intactheid van de top van het 

Hollandveen en het dekzand in kaart te brengen en op basis hiervan de archeologische 

potentie van beide niveaus vast te stellen.

1.5.2 Fase 3: Het EMI onderzoek 

In de aanbieding is een magnetometrisch onderzoek aangeboden. Bij andere Leemten 

in kennis projecten zijn goede resultaten behaald met een ander type geofysisch 

onderzoek. Het voordeel van EMI is dat men twee eigenschappen van de bodem meet 

en dat op verschillende dieptes. In overleg met de adviseurs van het project is daarom 

bij onderhavig onderzoek ook gebruik gemaakt van EMI. Doel was het opsporen van 

afwijkingen in de ondergrond door de aanwezigheid van steenbouw, greppels/grachten 

en geulen. Tevens maakt deze methode het mogelijk om de zuidelijke begrenzing van 

de vindplaats beter in kaart te brengen omdat EMI relatief diep  “kijkt”.  

1.5.3 Uitvoering

Omdat de percelen van het onderzoeksgebied niet allemaal tegelijkertijd beschikbaar 

waren, zijn het booronderzoek en de oppervlaktekartering in delen uitgevoerd. Op 

5-11 februari 2016 zijn op de noordelijke en oostelijke percelen een verkennend en 

4  Briels & Visser 2015.
5  Laan & Tol 2016. Het PvA is 29 januari 2016 goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente 

Terneuzen).
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waarderend booronderzoek en een veldkartering uitgevoerd.  Op 30 augustus 2016 

is op het centrale perceel een veldkartering uitgevoerd. Op 7 september 2016 zijn de 

laatste verkennende boringen uitgevoerd in het westen. Het geofysisch onderzoek is in 

twee fasen uitgevoerd: op 31 september 2017 bij het Tempelhof en op 13 februari 2018 

bij het Hospitaal. De veldtoets voor de Tempelhof is uitgevoerd op 10 october 2016 en 

voor Hospitaal op 7 oktober 2018.

Het booronderzoek is uitgevoerd door archeologen en prospectoren van Archol, 

ondersteund door een specialist fysische geografie van het bedrijf Earth. De 

veldkarteringen zijn uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers van de Werkgroep 

Archeologie Hulst (WAH) en de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie 

Afdeling Zeeland. Het geofysisch onderzoek is uitgevoerd door Saricon. 

1.5.4 Dankwoord

Archol kijkt terug op een prettige samenwerking met de heer F. Weemaes in zijn rol 

als opdrachtgever en bevoegd gezag (tot 31 december 2017) en mevrouw drs. N.J.G. 

de Visser van de Edufact Advies in Erfgoed die de contacten met de vrijwilligers 

coördineerde en die vanaf 1 januari 2018 het bevoegd gezag vertegenwoordigde als 

vervanger van dhr. Weemaes. 

Het team van Archol dankt alle vrijwilligers van de WAH en AWN Afdeling Zeeland, 

voor hun enthousiaste en onvermoeibare inzet bij de veldkarteringen. Tevens danken 

we de heren G. de Zeeuw, R. Lensen en A. de Kraker voor de door hun verstrekte 

gegevens over de vindplaats. 

Verder zijn wij dank verschuldigd aan eigenaren van de percelen, vanwege hun 

bereidheid om medewerking aan het onderzoek te verlenen. 

Figuur 1.5
Vrijwilligers in het veld in actie
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Overzicht landschappelijke ontwikkeling onder-

zoeksgebied

Jos de Moor

De geologische ontwikkeling van Zeeland is reeds uitgebreid onderzocht en 

beschreven door onder andere Van Rummelen (1977), Vos & Van Heeringen (1997) 

en Vos et al. (2008). Hier volgt een kort overzicht van de pleistocene en holocene 

geologische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen.

De diepere ondergrond van Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit tertiaire mariene 

afzettingen, waarvan de Boomse Klei (die zo’n 30 m -NAP ligt) de meest bekende is. 

Door een daling van de zeespiegel aan het begin van het Pleistoceen onder invloed van 

een sterk kouder wordend klimaat, verdween de mariene invloed en kwam het gebied 

langzamerhand droog te liggen. Er ontstond een netwerk van rivieren van het Schelde 

bekken (Kiden & Verbruggen, 2001). De rivieren van het Schelde-netwerk waterden in 

noordnoordoostelijke richting richting Nederland af. 

Onder invloed van sterk wisselende klimaatsomstandigheden tijdens het Midden-

Pleistoceen, veranderde de stroomrichting van de Schelde. Vanaf deze periode 

stroomde de Schelde in een meer westnoordwestelijke richting noordelijk van Gent 

naar Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeuws-Vlaanderen werd door de Schelde een dik pakket 

sedimenten afgezet. Gedurende het Weichselien was de Schelde een grote, vlechtende 

rivier met een breed dal waarin meerdere kleine geulen stroomden.

Aan het einde van het Weichselien nam de Schelde wederom een andere 

stroomrichting aan en verplaatste zich in de richting van Antwerpen. In de 

drooggevallen riviervlakte van de Schelde in Zeeuws-Vlaanderen vond verstuiving van 

sedimenten plaats en werd - evenals in grote delen van Nederland - op grote schaal 

dekzand afgezet.

Aan het begin van het Holoceen trad een sterke verbetering van het klimaat op en 

raakte het zandoppervlak van Zeeuws-Vlaanderen begroeid met uitgestrekte bossen. 

Door de verbetering van het klimaat en de daarmee gepaarde afsmelting van de 

ijskappen uit het Weichselien trad een sterke stijging van de zeespiegel en grondwa-

terspiegel op. Onder invloed hiervan trad op grote schaal veengroei op, het eerst in de 

lager gelegen delen, het laatst op de hoogste delen van het landschap. De veenontwik-

keling is mogelijk tot na de Romeinse tijd doorgegaan.

In de vroege middeleeuwen nam de invloed van de zee sterk toe, hierbij werd het veen 

(en soms ook het onderliggende dekzand) plaatselijk weggeslagen en ontstond een 

groot wad-kwelder gebied. Wadden (of slikken) zijn zand- en slikplaten die onderlopen 

bij gemiddeld hoogwater en die bij gemiddeld laag water onderlopen. Kwelders 

(of schorren) staan slechts bij extreem hoogwater of stormvloeden onder water. 

Het Verdronken Land van Saeftinghe is een mooi voorbeeld van een hedendaags 

wad-kwelder landschap en kan dan ook prima dienen als een voorbeeldsituatie voor 

het mariene gebied dat voor de bedijkingen in grote delen van Zeeuws-Vlaanderen 

aanwezig was (figuur 2.1). De kwelders worden doorsneden door kreken. De kreken 

bestaan zowel uit grote, diepe geulen (zoals de Braakman nabij Terneuzen) en vele 

kleinere, kronkelende kreken die zich landinwaarts steeds verder vertakken. 

De verlande geulen raakten opgevuld met zandig materiaal. Daaromheen lagen de 

kleiige poelgronden. De zandig opgevulde geulen waren minder aan klink onderheving 

waardoor ze in de loop van enkele eeuwen als hogere ruggen in het landschap kwamen 

te liggen. Deze “getij-inversieruggen” waren in het verleden bij uitstek aantrekkelijk 

voor bewoning.

2
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Rondom onderzoeksgebied Zaamslag is, net als in het grootse deel van Zeeuws-

Vlaanderen, een getijdenlandschap aanwezig. Dit getijdenlandschap is in verschillende 

fasen tot stand gekomen. Volgens de geologische kaart van Zeeuws-Vlaanderen 

ligt het onderzoeksgebied op kreekafzettingen van Duinkerke IIIb (na 1300 AD) 

op afzettingen van Duinkerke DIIIa (900-1200 AD) op afzettingen van Duinkerke II 

(250-600 AD) op Hollandveen op dekzand. 

Figuur 2.1
Het Verdronken Land van Saeftinghe, voor-
beeld van een wad-kwelder landschap 
doorsneden door grotere en kleinere kreken 
(foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat 
/ Joop van Houdt).

Figuur 2.2
Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (versie 3, bron PDOK).
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Op de AHN afbeelding, een historische kaart (Atlas Hattinga) en een luchtfoto van 

het onderzoeksgebied en omgeving is goed zichtbaar dat het onderzoeksgebied 

en omgeving bestaat uit een patroon van grotere en kleinere, kronkelende kreken 

(ook wel prielen genoemd) (figuren 2.2-2.4). Een groot deel van deze kreken is 

tegenwoordig opgevuld met sediment, maar enkele grotere kreken zijn nog steeds 

watervoerend.

Op het AHN beeld (figuur 2.2) hebben de geulen veelal een donderrode kleur (vanwege 

de relatief lage ligging in het landschap). Enkele grotere, watervoerende geulen zijn 

wit gekleurd, hier heeft het AHN bestand geen hoogtegegevens van. Verreweg het 

grootste deel van de kreken die zichtbaar zijn op het AHN beeld, zijn ook zichtbaar op 

de historische kaart (Atlas Hattinga uit 1750) van de omgeving van het onderzoeksge-

bied (figuur 2.3). Op de luchtfoto uit 2005 (figuur 2.4) vallen enkele mogelijke geulen 

op, zowel opgevuld (figuur 2.4: 1-3) als watervoerend (figuur 2.4: 4).

Figuur  2.3
Uitsnede uit de Atlas Hattinga uit 1750 (bron: 
Zeeuws Archief, nr. 428). 
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Figuur 2.4
Luchtfoto uit 2005 van het onderzoeksge-
bied met boven de geïnterpreteerde geulen 
en rechthoekige structuren (bron: Provincie 
Zeeland / Atlas van Zeeland). 
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Vindplaats Tempelhof

3.1 Gespecificeerde archeologische verwachting

Het bureauonderzoek van Briels en De Visser heeft geresulteerd in een gespecificeerde 

verwachting voor het onderzoeksgebied. Deze verwachting is hieronder kort 

samengevat.6 

·	 Op en in de midden en laat pleistocene fluviatiele afzettingen van de Schelde, 

de Formatie van Koewacht, kunnen resten uit het midden paleolithicum worden 

verwacht. Het is echter onduidelijk hoe groot deze kans moet worden ingeschat. 

Dit niveau ligt dieper dan 7 m -NAP en is daarom amper relevant;

·	 Ingebed in het dekzand kunnen mogelijk relevante archeologische niveaus 

voorkomen: op zogenaamde paleosols of fossiele bodems. In warmere fasen 

tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, hebben zich mogelijk dergelijke bodems 

gevormd waarop resten uit het laat paleolithicum kunnen worden verwacht. 

Het is niet duidelijk waar deze paleosols precies voorkomen en hoe hiervan de 

archeologische verwachting dient te worden ingeschat;

·	 Voor de top van de pleistocene afzettingen (dekzand) geldt een lage verwachting 

voor archeologische resten uit het laat paleolithicum – bronstijd omdat in deze 

periode het pleistocene landschap verdronk en veen zich grootschalig ontwikkelde. 

De eventueel aanwezige vindplaatsen betreffen waarschijnlijk relatief kleine 

vindplaatsen van jagers-verzamelaars (omvang van circa 200 – 1000 m²). Dergelijke 

vindplaatsen worden gekenmerkt door een vondstlaag bestaande uit houtskool, 

steen, vuursteen en verkoolde botanische resten. Indien aanwezig dan bevinden 

deze vindplaatsen zich in de top van de pleistocene afzettingen (dekzand) op circa 

2,9 m – mv (oosten onderzoeksgebied) tot meer dan 3,5 m -mv (westen onder-

zoeksgebied).

·	 Voor bewoningsresten uit de ijzertijd en Romeinse tijd geldt een middelhoge tot 

hoge archeologische verwachting. Enkele oppervlaktevondsten van aardewerk en 

een munt uit de Romeinse tijd duiden mogelijk op bewoning uit de ijzertijd en/of 

Romeinse tijd in het onderzoeksgebied. Deze bewoning heeft dan plaats gehad op 

het Hollandveen waarvan de top binnen het onderzoeksgebied ongeveer tussen 

1,6 en 2,2 m -mv ligt. Bij eventuele vindplaatsen uit de ijzertijd en/of Romeinse 

tijd gaat het waarschijnlijk om losse huisplaatsen/boerderijen (omvang circa 200 – 

1000 m²) of een clustering van enkele boerderijen, en resten van agrarisch gebruik 

(percelering en greppelsystemen). Dergelijke vindplaatsen worden gekenmerkt 

door een strooiing van zwerfafval (aardewerk, steen, metaal ed.) in de top van het 

veen. 

 Of daadwerkelijk vindplaatsen aanwezig zijn, hangt mede af van de mate van 

verstoring van het Hollandveen. Verstoring van het veen kan zijn veroorzaakt door 

erosie door latere afzettingen of door vergravingen (moernering). Het is onbekend 

of het Hollandveen in het onderzoeksgebied nog intact is, dan wel verstoord. Min 

of meer intact veen is te herkennen aan een veraarde top. 

·	 Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor 

archeologische resten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd A. Op een luchtfoto 

uit 1974 zijn op twee plaatsen rechthoekige soilmarks zichtbaar die mogelijk 

(gebouw)structuren vertegenwoordigen (figuur 2.4: A en B en figuur 3.1). Op 

6  Deze tekst is, op enkele kleine aanpassingen en aanvullingen na, integraal overgenomen uit 
paragrafen 2.6. en 2.7 uit Briels en De Visser (2015).
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verschillende locaties zijn intacte funderingsresten, een cultuurlaag en opper-

vlaktevondsten aangetroffen (figuur 3.2). De soilmarks en archeologische resten 

duiden op de aanwezigheid op de hogere delen van het landschap van een gebouw 

met status of complex van gebouwen. Vermoedelijk gaat het om resten van de 

laatmiddeleeuwse Tempelhof dat gebouwd is in de 13e eeuw en dat na inundaties 

in 1584 is verlaten en systematisch ontmanteld. Daarnaast kunnen resten van 

oorlogshandelingen uit de Tachtigjarige oorlog worden verwacht, alsmede sporen 

van landgebruik vanaf de 17e eeuw (landbouw, greppels). De archeologische 

resten van de Tempelhof bevinden zich in de top van de Duinkerke II afzettingen. 

Funderingsresten zijn lokaal tot 1,4 m -mv aangetroffen.

Hieronder wordt dieper ingegaan op de vindplaats Tempelhof en de verschillende visies 

die er bestaan over de achtergrond ervan.

3.2 De Tempeliers in Zaamslag

De Orde van de Tempeliers of Tempelorde was een christelijke kruisridderorde die ten 

tijde van de kruistochten als onderdeel van de kruisvaarderslegers een Heilige Oorlog 

tegen de moslims voerde in het Heilige Land. Het gebeurde in heel Europa dat lokale 

machthebbers die op kruistocht waren geweest aan de Tempeliers grond schonken. 

Ook in Zaamslag lijkt dit het geval te zijn. Dit blijkt uit een oorkonde uit 1200 waarin 

graaf Boudewijn IX de schenking van land door de burggraaf Zeger II van Gent aan 

de Tempeliers in Zaamslag bekrachtigt.7  Het domein van de Tempeliers in Zaamslag 

bestond uit land en weiden dat in de 16e eeuw een gezamenlijke omvang had van 

7  Gottschalk 1984: 42.

Figuur 3.1
Luchtfoto met soilmarks ter plaatse van 
Tempelhof (A) en Hospitaal (B) (uit Briels & 
Visser 2015).
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Figuur 3.2 
Vondstmeldingen vindplaats Zaamslag-Tempelhof en Hospitaal (uit Briels & Visser 2015). A In het talud van een nieuw gegraven sloot langs de 
Groeneweg zijn een donkerbruine cultuurlaag (op 0,5-0,7 m -mv; waarschijnlijk de top van de afzettingen van Duinkerke II), funderingsresten (op 
circa 1,4 m -mv), afvalkuilen met 15e eeuws aardewerk en schelpmateriaal; B Fundament (op circa 1,8-2 m -mv) met een WZW-ONO oriëntatie in 
het zuidelijke talud van de sloot langs de provinciale weg Terneuzen-Zaamslag. Gezien puinresten in noordelijke sloottalud loopt de fundering 
hier verder door. Het baksteenformaat (? X 14 x 6 cm) wijst op een laatmiddeleeuwse datering; C Locatie “woonplaatsen” volgens bodemkaart 
van het Axeler Ambacht (Ovaa & Bazen 1969); D Munt uit de laat-Romeinse tijd; E laatmiddeleeuws bouwpuin (mogelijk van Tempelhof ) in een 
bodemlaag van na 1584. Vermoedelijk hergebruikt en verplaatst materiaal; F Vondstconcentratie De Kraker; G Vondstconcentratie De Zeeuw; H 
Vondstconcentratie huishoudelijk afval; I Vondstconcentratie religieuze beeldjes.
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bijna 240 ha. Het Tempeliershof of commanderij was het administratieve centrum van 

dit domein van waaruit de exploitatie ervan werd gecoördineerd. De commanderij 

van Zaamslag was volgens overlopers ruim 11 gemeten (bijna 5 ha) groot.8  Het 

is aannemelijk dat de hierboven besproken vondsten en soilmarks de resten ver-

tegenwoordigen van deze commanderij. Dit blijkt onder andere uit historische 

kaartmateriaal waarop op deze plaats verwezen wordt naar de Tempel.9  

De Tempelhof is vermoedelijk in de 12e eeuw in het onderzoeksgebied aangelegd. 

Hiervoor zijn verschillende argumenten: de eerder genoemde oorkonde, de ouderdom 

van het vroegste aardewerk uit het gebied (zie hoofdstuk 4) en het feit dat de meeste 

commanderijen van de Tempelorde in deze eeuw zijn gesticht. Over het uiterlijk van 

de Tempelhof bestaat weinig informatie. Van den Broecke10  vermeldt dat de Engelse 

bevelhebber van de stad Gent in 1385 aan Jan van Borsele opdracht geeft om de 

Tempelhof te voorzien van een systeem van wallen en grachten. Binnen de omwalling 

bouwde men een hoge rechthoekige toren, voorzien van zwaar muurwerk en een groot 

aantal schietgaten. Volgens de 16e eeuwse erveringboeken bestond het complex uit 

enkele grote stenen gebouwen, een kapel en een begraafplaats, omgeven door een 

wal en een gracht. Dit betekent overigens niet dat deze gebouwen al bij de stichting 

van de Tempelhof op het perceel aanwezig waren. Waarschijnlijk bestond het complex 

in eerste instantie hoofdzakelijk uit hout opgetrokken bouwwerken, met als enige 

uitzondering mogelijk de kapel. Waarschijnlijk verving men in de loop van de 13e eeuw, 

toen baksteen in zwang kwam, de houtbouw door steenbouw.11  

Tijdens de tachtigjarige oorlog kwam het gebied in de frontlinie te liggen. Om 

militair-strategische redenen werd de polder Zaamslag onder water gezet waardoor 

de Tempelhof moest worden verlaten. Na de inundaties begon een systematische 

ontmanteling van de gebouwen waarna het gesloopte materiaal werd gebruikt voor de 

aanleg van fortificaties, onder meer bij Terneuzen.  

8  Everingboek van polder West-Zaamslag uit 1557.
9  De Kraker 2015; Lensen 2016.
10  1978.
11  Lensen 2016.

Figuur 3.3
Cultuurlaag, afvalkuilen, funderingsresten en 
puinconcentraties in het talud van de sloot 
langs de Groeneweg (locatie A in figuur 2.2; 
uit Briels & Visser 2015 en De Kraker 2015).
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Het gebied rondom Zaamslag werd in 1649 herdijkt. Op kaarten uit 17e eeuw en 18e 

eeuw staan de resten van het Tempelhof nog aangegeven. Op enkele kaarten –  een 

kaart uit 1624 van het Kartier van terneuzen en Axel en de 18e eeuwse reconstructie-

kaart van Jonas Wissche die een kopie is van de herdijkingskaart uit 1649 – staan twee 

locaties aangeven: Cleijnen Tempel en Grooten Tempel (figuur 3.3). Dit is opvallend 

omdat het Tempelhof in oudere bronnen altijd als één complex wordt besproken.

3.3 Het Hospitaal van Zaamslag

Met betrekking tot de late middeleeuwen van westelijk Zaamslag wordt in de 

historische bronnen over een tweede gebouwencomplex gesproken, het Hospitaal van 

Zaamslag. Het Hospitaal, dat  waarschijnlijk ergens op het eind van de 13e of het begin 

van de 14e eeuw is gesticht, was een bescheiden charitatieve instelling die zich met de 

ziekenzorg bezighield. In 1540 zou het hospitaal door Karel V zijn verheven tot klooster 

der derde orde van St. Franciscus. In de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog zijn de 

moederoverste en de zusters tijdelijk uit het hospitaal vertrokken, om het in 1584 als 

gevolg van de inundaties definitief te verlaten. Kort daarna zal het zijn afgebroken. 

Er zijn verschillende visies op de ligging van het hospitaal van Zaamslag. De Zeeuw 

beschouwt locatie A en/of B als de meest waarschijnlijke locatie voor het hospitaal 

vanwege de oppervlaktevondsten van religieuze objecten ter plaatse. Deze religieuze 

objecten kunnen echter ook verband houden met de Tempelhof die ook een religieuze 

achtergrond had. Het is aannemelijker dat de ligging van het hospitaal meer 

naar het oosten of zuidoosten moet worden gezocht, richting het dorp Zaamslag 

zoals De Kraker, Lensen en Briels & de Visser op basis van historische bronnen 

beargumenteren.12

12  De Kraker 2015; Lensen 2016 en Briels & de Visser 2015.

Figuur 3.4
Gedeelte uit herdijkingskaart van Jonas 
Wissche uit de 18e eeuw met de Cleijnen 
Tempel en de Grooten Tempel. Het betreft een 
kopie van de herdijkingskaart uit 1649 (ZAA, 
Zeelandia Illustrata, afb. 785). A is de geul die 
ook op de luchtfoto uit 2005 is te zien (zie 
figuur 2.4: geul 2).
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3.4 De Kaart van Horenbault, de Tempelhof en het Hospitaal

Interessant en verwarrend in dat opzicht is de kaart van Horenbault uit 1569 waarop 

ten westen van het dorp Zaamslag een complex staat afgebeeld met de naam 

Spittael (figuur 3.4). Het gaat om enkele gebouwen omgeven door een wal en gracht. 

Daarnaast is een kerk en een aangrenzend groot gebouw te onderscheiden. Dit beeld 

past goed bij het uiterlijk van het Tempelhof, zoals dat uit andere bronnen bekend is 

(zie boven). De vraag is echter of “spittael” verwijst naar de Tempelhof dan wel het 

Hospitaal. 

Er zijn verschillende argumenten om “spittael” in verband te brengen met de 

Tempelhof. Het eerste argument heeft betrekking op het feit dat de paus in 1312 

bepaalde dat de bezittingen van de Tempelierridders moesten worden overgedragen 

aan de Hospitaalridders. De vermelding “spittael” heeft een haal die mogelijk aangeeft 

dat het hier om een afkorting gaat, mogelijk van Hospitaalridders. In dat geval zou 

“spittael” dan duiden op de eigendommen van de Hospitaalridders. 

Een tweede optie is dat “spittael” verwijst naar een leprozerie of hospitaal van de 

Tempeliers dat naast de commanderij lag. Er zijn namelijk enkele voorbeelden van 

Tempeliers die nabij hun commanderij een hospitaal stichtten. De nabije ligging van 

twee gebouwcomplexen van de Tempeliers verklaart dan misschien waarom op 17e 

en 18e eeuwse kaarten de Tempelhof uit twee delen bestaat: de Cleijen Tempel en de 

Grooten Tempel.  

Spittael kan echter ook simpelweg de ligging van het Hospitaal van Zaamslag 

aangeven. De Tempelhof ontbreekt dan op de Kaart van Horenbault omdat dit complex 

buiten het kaartbeeld valt. Kortom: het blijft onduidelijk of “spittael” de ligging van de 

tempelhof weergeeft dan wel de ligging van het Hospitaal.

Figuur 3.5 
Ligging van Spittael op de Kaart van 
Horenbault uit 1569. 
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Nieuwe kennis: het aardewerk van de collectie De 

Zeeuw nader bekeken

Aleike van de Venne

4.1 Inleiding

De heer Gerrit de Zeeuw heeft de afgelopen jaren tijdens veldverkenning vanaf de 

jaren ‘90 van de vorige eeuw grote aantallen vondsten van de akkers van vindplaats 

Tempelhof verzameld. Het gaat om aardewerk, metaal en bot- en bouwmateriaal. Het 

aardewerk is in 2016 door J. Roefstra en M. Tuin nader geanalyseerd.13  Op verzoek 

van het bevoegd gezag is het aardewerk, dat onderdeel vormt van de collectie van 

het Schelpenmuseum van dhr. De Zeeuw, door Archol onderzocht.14  De vondsten zijn 

niet gedetermineerd of uitgebreid geanalyseerd, maar zijn gescand om een indruk te 

krijgen van de oudste bewoningsactiviteiten en bewoningscontinuïteit. De vondsten 

zijn gedeeltelijk tentoongesteld of liggen opgeslagen onder de vitrinekasten en op de 

zolder van het museum (figuur 4.1). 

4.2 Het onderzoek van Roefstra en Tuin

In 2016 zijn 6282 fragmenten aardewerk gedetermineerd door middel van een 

quickscan. Veel scherven uit de 17e eeuw en later zijn hierbij buiten beschouwing 

13  Roefstra 2016
14  Het onderzoek is uitgevoerd door A. van de Venne (Kerament).

Figuur 4.1
Kast vol met bakjes aardewerk van het locatie 
A.

4
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gelaten. Volgens Roefstra en Tuin kan uit het materiaal worden geconcludeerd dat op 

locatie A bewoning heeft plaatsgevonden vanaf het midden van de 12e eeuw tot circa 

1300. Grijsbakkend aardewerk en later roodbakkend aardewerk ontbreken volgens 

hem geheel. Vervolgens zou vanaf circa 1400 opnieuw sprake zijn gebruik van het 

terrein, gezien aardewerk fragmenten van onder andere steengoed uit Siegburg. Het 

aardewerk afkomstig van locatie B wijst volgens Roefstra en Tuin op bewoning vanaf 

het begin van de 14e eeuw tot de inundaties in 1584-1586. 

4.3 Het onderzoek van Van de  Venne

De resultaten van onderhavig onderzoek geven aan dat er enige voorzichtigheid 

geboden is bij de conclusies van Roefstra en Tuin. Er blijkt namelijk mogelijk toch 

sprake te zijn van een doorlopende bewoningsgeschiedenis op locatie A en B. In de 

vele bakjes met vondstmateriaal van Gerrit de Zeeuw is wel degelijk steengoed uit 

Langerwehe en Siegburg, gedraaid grijsbakkend en roodbakkend aardewerk aanwezig, 

dat is te dateren in de 14e eeuw. Dit materiaal is mogelijk wel minder goed vertegen-

woordigd dan het materiaal dat dateert vanaf het laatste kwart van de 14e eeuw tot 

en met de 16e eeuw, waaronder veel roodbakkend aardewerk (met slibversiering). 

Om hier gefundeerde uitspraken over te doen, zou het materiaal echter nauwkeurig 

bekeken moeten worden. De aanvang van bewoning in het midden van de 12e eeuw 

blijkt uit diverse fragmenten pingsdorfaardewerk, blauwgrijs Paffrath-type aardewerk, 

witbakkend Maaslands aardewerk (Andenne) en met name veel fragmenten kogelpo-

taardewerk. Typerend voor het midden van de 12e eeuw zijn enkele manchetranden 

van witbakkend Maaslands aardewerk. De manchetrand (wm-pot-2) wordt doorgaans 

gedateerd tussen 1125 en 1175.15 Uit recent onderzoek blijkt het type door te lopen 

tot in het laatste kwart van de 12e eeuw.16 Oudere randtypen, zoals sikkelranden, zijn 

niet gezien tussen de getoonde vondsten. Het Tempelhof lijkt gezien de vondsten 

15  Theuws, Verhoeven & Van Regteren Altena 1988, 330-331.
16  Ostkamp 2013, 100.

Figuur 4.2
Een selectie vondsten uit de vitrine van het 
locatie A. 
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doorlopend in gebruik te zijn geweest tot de inundaties in 1584-1586. Zo zijn diverse 

fragmenten (versierd) steengoed te dateren tot het derde kwart van de 16e eeuw. 

Jonger materiaal, van de 17e tot en met de 19e eeuw is ook op het terrein aangetroffen. 

Zo zijn enkele scherven steengoed uit het Westerwald, roodbakkend aardewerk, 

majolica, faience, industrieel wit aardewerk, industrieel zwart aardewerk en kleipijp te 

noemen die na drooglegging van de Zaamslagpolders vanaf het de tweede helft van de 

17e eeuw tot in de 19e eeuw op het terrein zijn beland.

Het vondstmateriaal dat tijdens het huidige oppervlaktekartering is verzameld, 

valt op doordat in vergelijking met het materiaal van Gerrit de Zeeuw betrekkelijk 

weinig vondsten uit de gebruiksfase van de Tempelhof aanwezig zijn (zie hoofdstuk 

6). Mogelijk is dit een gevolg van de intensieve wijze van verzamelen door Gerrit de 

Zeeuw. Dit benadrukt de waarde van zijn collectie voor de bewoningsgeschiedenis van 

deze locatie.
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Verkennend booronderzoek

Jos de Moor & Adrie Tol

5.1 Inleiding

De bodemopbouw van vindplaats Tempelhof - Hospitaal is door middel van 

verkennende boringen in kaart gebracht. Het doel was om de relatie tussen de 

mogelijke vindplaatsen en het landschap te onderzoeken en de verspreiding van 

de vindplaats beter te begrenzen. Hiertoe dienden de volgende vragen te worden 

beantwoord:

- In welke mate is de bodemopbouw in het onderzoeksgebied verstoord?

- Zijn er aanvullende gegevens op de reeds bekende bodemopbouw?

- Wat is de grondwaterstand ter plekke?

- Wat is de te verwachten conserveringstoestand?

- Zijn er aanwijzingen voor een intact dekzand- en/of veenniveau? Zo ja, op welke 

diepte bevinden deze niveaus zich? Dient de verwachting voor archeologische resten 

uit de periode Paleolithicum t/m Romeinse Tijd te worden bijgesteld?

5.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-Overig. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0 en het vooraf opgestelde Plan van Aanpak.17 

Tijdens het booronderzoek zijn in totaal 182 verkennende boringen gezet. Hierbij is een 

onderscheid te maken tussen 77 verkennende boringen (figuur 5.1: boringen 1-24 en 

17  Laan & Tol 2016.

Figuur 5.1
Boorpuntenkaart vindplaats Zaamslag 
-Tempel en Hospitaal, verkennende fase.

5
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52-53) gericht op de algemene bodemopbouw en 96 aanvullende boringen (figuur 5.2: 

25-51 en 104-182) ter plaatse van concentraties oppervlaktevondsten en de verwachte 

ligging van geulen. De verkennende boringen zijn verdeeld over 12 noord-zuid 

georiënteerde raaien met een onderlinge afstand van 50 m. De afstand tussen de 

boringen op de raai bedraagt 50 m. Ter plaatse van de locaties Tempelhof en Hospitaal 

zijn aanvullende boringen geplaatst in een veel hogere dichtheid.

De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De 

maximale diepte van de boringen bedroeg circa 3 m -mv; gemiddeld één op de vijf 

boringen is doorgezet tot in de top van het dekzand. De boringen zijn in het veld 

beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke 

voldoet aan de NEN5104 norm. Alle grond is door het snijden en verkruimelen van 

de boorkern met het blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. Het 

kalkgehalte van het aangetroffen sediment is bepaald door bedruppeling met een 

HCl oplossing (10%). De boorpunten zijn ingemeten met een dGPS. Tegelijkertijd 

is de maaiveldhoogte met deze apparatuur bepaald. De geschatte meetfout 

bedraagt maximaal 2,5 cm. De boorkolommen zijn als bijlage 1 achter in het rapport 

opgenomen.

5.3 Resultaten verkennend booronderzoek 

5.3.1 Dekzand en Hollandveen

In grote lijnen bestaat de basis van het bodemprofiel in het onderzoeksgebied uit 

pleistoceen dekzand (matig fijn zand, behorende tot het Laagpakket van Wierden, 

Formatie van Boxtel). In de top van het dekzand is een bodem ontwikkeld. In de 

meeste boringen was niet na te gaan of het hier om een podzolbodem gaat en is 

alleen een humeuze A horizont aangetroffen. Alleen in boring 8 is een vrijwel volledig 

intact podzolprofiel in het dekzand aangetroffen. In boring 74 is in de Ah horizont van 
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Figuur 5.2
Boorpuntenkaart vindplaats Zaamslag Tempel 
en Hospitaal, met de verkennende boringen 
(zwart), de aanvullende verkennende boringen 
(rood) en de ligging van de lithogenethische 
profielen G-G’(figuur 5.5), M-M’(figuur 5.6), 
N-N’(figuur 5.7), O-O’(figuur 5.8) en P-P’(figuur 
5.9).
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Figuur 5.3
Diepteligging dekzand ten opzichte van NAP (m).

Figuur 5.4
Bovenkant van het veen t.o.v. NAP en overzicht veensoorten.
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het dekzand houtskool aangetroffen. Er zijn in meerdere boringen rondom Zaamslag 

houtskoolresten in de top van het dekzand aangetroffen bij archeologisch onderzoek.18 

Er zijn geen aanwijzingen voor grootschalige erosie van het dekzandoppervlak 

aangetroffen. De diepteligging van het dekzand varieert wel. Zo lijkt er ter hoogte van 

boringen 20, 114 en 94 een kleine dekzandrug te liggen waarvan de bovenkant zo’n 2,6 

meter onder maaiveld ligt. Verder ligt het dekzand veelal op een diepte van 3 tot 3,5 

meter onder maaiveld, met op enkele plaatsen een nog wat diepere ligging (figuur 5.3).

Boven het dekzand ligt een pakket veen, dat behoort tot de Formatie van Nieuwkoop. 

Veen is niet in alle boringen binnen de bovenste 3 meter onder maaiveld aangetroffen. 

Het veen betreft veelal zeggenveen, maar sporadisch is ook bos- en rietveen 

aangetroffen (figuur 5.4). In het zuidoosten van het onderzoeksgebied is veraard 

veen aangetroffen. In de overige boringen is de bovenkant van het veen niet veraard, 

hetgeen impliceert dat er vermoedelijk erosie van het veen heeft plaatsgevonden. Dit 

werd in de meeste boringen bevestigd doordat de bovengrens naar het bovenliggende 

sediment veelal zeer scherp tot erosief was.

De diepteligging van de bovenkant van het veen varieert sterk (figuur 5.4). Met name 

in het noordwesten van het gebied ligt het veen relatief diep of is zelfs geheel afwezig. 

In het zuidoosten van het gebied zijn de meeste intacte veenprofielen aangetroffen 

(met een veraarde bovenkant van het veenpakket), dit komt overeen met een gebied 

dat momenteel relatief laag ligt. In het veen in boring 6 zijn zaden van menyanthes 

(waterdrieblad) aangetroffen, dit is een soort die voorkomt in moerasvegetaties in 

laagveengebieden.

5.3.2 Getijdeafzettingen

De bovenkant van het bodemprofiel bestaat uit mariene getijdeafzettingen, deze zijn 

in alle boringen aangetroffen. Het pakket getijdeafzettingen is divers en kan bestaan 

uit matig tot uiterst siltige klei, niet tot licht humeus en uit matig tot sterk siltig matig 

fijn tot zeer fijn zand. In de kleiige sedimenten zitten vaak resten van schelpen en in 

het zand komen regelmatig laagjes met grotere schelpresten en soms gehele schelpen 

(o.a. kokkel en mossel) voor. 

Met name in de zandige afzettingen komt een fijne horizontale gelaagdheid voor, 

waarin iets fijner en iets grover zand afwisselend met wat kleiiger (soms humeus) 

laagjes voorkomen. De sedimenten zijn afgezet in een wad-kwelder milieu, waarbij 

de zandige sedimenten zeer vermoedelijk opvullingen zijn van kleine wadgeultjes 

of prielen en de kleiige sedimenten veelal op kwelders zijn afgezet. Hoewel de 

geultjes vermoedelijk slechts klein (enkele meters breed) zijn geweest, zijn ze met de 

bijbehorende eb-vloed dynamiek vermoedelijk zeker wel in staat geweest om oudere 

sedimenten te eroderen, dit lijkt in het onderzoeksgebied ook wel het geval te zijn 

geweest.

De top van de getijdeafzettingen bestaat volgens het bureauonderzoek uit afzettingen 

van Duinkerke IIIb (afgezet na 1300) met daaronder (op circa 70 cm –Mv) de afzettingen 

van Duinkerke II die tussen 250 – 600 na Chr. zijn afgezet. Onderscheid tussen beide 

fasen was sedimentologisch veelal moeilijk te maken (sterk vergelijkbare wad-kwelder 

afzettingsmilieus) en doordat de bovenste 1-1,5 meter van de bodemopbouw sterk 

geoxideerd zijn (vanwege o.a. een lage grondwaterspiegel) was een mogelijk aanwezig 

bodem- of vegetatieniveau in de top van Duinkerke II niet (meer) zichtbaar en/of 

18  Zie RAAP-rapport Jansen, B., 2000.
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aanwezig. Alleen in boring 1 lijkt een vegetatiehorizont op 110 – 126 cm –Mv mogelijk 

de top van Duinkerke II aan te geven. Een indicatie voor de diepteligging van de 

top van de Duinkerke II afzettingen geven de vondstniveau’s in de boringen. Het is 

aannemelijk dat de onderste 30 cm van de vondstniveau’s globaal overeenkomt met 

de top van de Duinkerke II (er vanuit gaande dat deze vanaf de top tot gemiddelde 30 

cm diepte geroerde was). Ter hoogte van deellocatie A kan de top van Duinkerke II op 

grofweg 0 m NAP (0,8 m -mv) worden gereconstrueerd (zie figuur 5.5). Ter plaatse van 

deellocatie B iets hoger op circa 0,2 m +NAP (0,5 m -mv; zie figuur 5.9). 
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5.3.3 Verhogingen en geulen

Uit het bureauonderzoek en een nadere bestudering van de luchtfoto van 2005 en zijn 

drie (mogelijke) geulen geïdentificeerd die ook op de AHN als relatief lager gelegen 

stroken zijn te zien (figuur 2.4: geul 1-3). Verder ligt langs de noordzijde van het onder-

zoeksgebied van west naar oost een slingerende sloot die het verloop van een oudere 

geul weerspiegelt (geul 4). Op de AHN valt verder de hogere ligging van de locaties A 

en in mindere mate B op.

Het reliëfverschil tussen enerzijds A en anderzijds de vermoede geul 1 is goed zichtbaar 

in figuur 5.5. Gezien de sterk zandige bodemopbouw ter hoogte van deellocatie A 

betreft het hier wellicht een getij-inversierug uit de Duinkerke II fase. Volgens het 

bureauonderzoek bevindt de locatie A zich in de top van de afzettingen van Duinkerke 

II. Vervolgens heeft er nog sedimentatie van klei van Duinkerke III plaatsgevonden. 

De oostelijk ernaast gelegen laagte (boringen 114 en 115) ligt ter plaatse van de 

vermoede geul 1 en zou dan wellicht tijdens de Duinkerke III-fase kunnen zijn ontstaan. 

De westelijk gelegen relatieve laagte met een meer kleiige bodemopbouw (boring 

124) komt overeen met de westzijde van de rechthoekige structuur A (zie figuur 2.4). 

Mogelijk betreft dit een gegraven sloot of gracht.  

Profiel P-P’ loopt van west naar oost over het deellocatie B (figuur 5.9). De reliëfver-

schillen zijn hier minder opvallend, waarschijnlijk omdat hier geen zandige Duinkerke II 

getij-inversierug ligt maar meer kleiige kwelderafzettingen. De vermoede getijdegeul 

2 komt desondanks als een lichte depressie naar voren, waardoor een Duinkerke-III 

ouderdom aannemelijk is. Het vondstmateriaal (baksteen) dat onderin de vulling van 

de geul is aangetroffen (op circa 1,4 m -NAP) betreft waarschijnlijk verspoeld ouder 

materiaal.

Geul 4 komt niet als laagte in de raaien naar voren (zie figuren 5.6 en 5.7). Omdat het 

restant van deze geul gekalaniseerd is en nog steeds watervoerend, geldt voor deze 

geul naar alle waarschijnlijkheid een Duinkerke III-ouderdom. Oorspronkelijk lag geul 4 

wel in een laagte, maar deze is in de vorige eeuw gedempt. Het in deze zone plaatselijk 

tot op grote diepte (circa 2 m -NAP) aangetroffen vondstmateriaal dient als verplaatst 

materiaal beschouwd te worden. 

5.3.4 Vondstlaag

Tijdens het booronderzoek is in veel boringen puin aangetroffen. Bij enkele boringen 

is zelfs gestuit op ondoordringbaar puin of muurwerk. Figuur 5.10 geeft een overzicht 

van de verspreiding van de boringen met (ondoordringbaar) puin en muurwerk. Deze 

verspreiding sluit goed aan op verspreiding van de vondsten gedaan tijdens de opper-

vlaktekartering (zie figuur 6.2) en de ligging van de rechthoekige structuren op de 

luchtfoto van 2005.

5.4 Conclusie

Uit het verkennend booronderzoek is duidelijk geworden dat de bodemopbouw in het 

onderzoeksgebied in grote lijnen overeenkomt met de reeds bekende bodemopbouw. 

Tevens is duidelijk geworden dat er wel de nodige variatie in bodemopbouw in het 

onderzoeksgebied aanwezig is. 

In vrijwel het gehele onderzoeksgebied is een nagenoeg intact dekzandoppervlak 

aangetroffen. Hierboven ligt een veenpakket, waarvan vermoedelijk alleen in het 

zuidoostelijke deel de bovenkant nog intact aanwezig is. De aanwezige getijdeafzet-
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tingen bestaan zowel uit zandige geulsedimenten, alsmede uit meer kleiige kwelderaf-

zettingen. Deellocatie A ligt op een getijde-inversierug en deellocatie B op reatief hoog 

gelegen kwelderafzettingen. Beide zijn waarschijnlijk in de Duinkerke II fase tot stand 

gekomen. Tijdens Duinkerke III zijn enkele geulen ontstaan (geulen 1, 2 en 4) die in het 

Duinkerke II-landschap (en plaatselijk ook het onderliggende Hollandveen en dekzand) 

zijn ingesneden. 

De top van het Duinkerke II-landschap ligt centraal op grofweg 0 m NAP (0,8 m -mv) en 

in het oosten op circa 0,2 m +NAP (0,5 m -mv). Dit is het niveau waarin en waarop de 

resten van steenbouw verwacht kunnen worden.

Het gebied kent een vrij diepe grondwaterstand van zo’n 1,5 meter onder maaiveld. 

Door deze lage grondwaterstand zijn de conserveringscondities voor organische resten 

in de bovenste 1,5 meter onder maaiveld slecht.

Wat betreft de archeologische verwachting voor de periode Paleolithicum t/m 

Romeinse Tijd kan worden gesteld dat vrijwel het gehele gebied in principe een hoge 

verwachting heeft voor archeologische resten in de top van het dekzand (Paleolithicum 

- Neolithicum). De archeologische verwachting voor vindplaatsen in het veen is voor 

een groot deel van het onderzoeksgebied laag, aangezien de top van het veen op veel 

plaatsen vermoedelijk is geërodeerd. Alleen in het zuidoosten van het onderzoeksge-

bied is nog een intact veenlandschap aanwezig. Hiervoor geldt een hoge verwachting 

voor resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd.

 

Figuur 5.10
Overzicht van de boringen met puin.
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Oppervlaktekartering

6.1 Methodiek

Het oppervlak van de beschikbare percelen met een redelijke tot goede vondstzicht-

baarheid zijn gekarteerd langs noord-zuid georiënteerde raaien met een onderlinge 

afstand van 25 m. Langs elke raai zijn alle vondsten opgeraapt en per lengtevak van 10 

m verzameld (figuur 6.1). Hierbij is tevens een metaaldetector ingezet. Om zo efficiënt 

mogelijk te werken en om de aantallen per vak onderling vergelijkbaar te houden, gold 

als uitgangspunt om per vak maximaal 5 minuten aan het verzamelen van vondsten te 

besteden. De karteringsvakken zijn met GPS ingemeten. 

De vondsten zijn per vak geteld en op vondstcategorie uitgesplitst. Het aardewerk is 

op baksel gedetermineerd. De overige vondstcategorieën zijn basaal gedetermineerd. 

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de resultaten van de determinatie van het 

vondstmateriaal per vondstnummer en categorie.

6.2 Het vondstmateriaal

6.2.1 Algemeen

In totaal zijn tijdens de veldkartering 4218 vondsten opgeraapt (tabel 6.1). Als we de 

indetermineerbare vondsten buiten beschouwing laten, zijn er drie hoofdcategorieën 

te onderscheiden. De grootste vondstcategorie bestaat uit bouwmateriaal. Hierbinnen 

overheerst het baksteen (n=2416), dat vanwege de hoge fragmentatiegraad in de 

meeste gevallen niet gedateerd kon worden. Twee bakstenen zijn op basis van hun 

formaat in de 14e – 15e eeuw te plaatsen; 45 fragmenten baksteen zijn van het type 
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Figuur 6.1 
Overzicht van de verzamelvakken van de 
oppervlaktekartering. 
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Figuur 6.2 A
Resultaten oppervlaktekartering. Figuur 6.2A aantallen per vak; figuur 6.2B gewicht 
per vak. 
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IJsselsteen dat vanaf de 14e eeuw tot ver in de 20e eeuw is gefabriceerd. Naast 

fragmenten van baksteen zijn ook fragmenten van mortel, dakbedekkingsmateriaal 

(leisteen en dakpannen; niet scherp te dateren) en fragmenten van vloertegels (vanaf 

15e eeuw) aangetroffen.  

De tweede omvangrijke vondstcategorie betreft het aardewerk (n=1375; zie paragraaf 

5.2.2).

Enkele restcategorieën zijn tot het overige vondstmateriaal gerekend. Buiten 

fragmenten van glas, slakmateriaal en bot, gaat het hoofdzakelijk om ijzeren spijkers 

en een mogelijk muuranker. Een deel van de spijkers is gesmeed en kan goed ouder 

dan de 19e eeuw dateren.

Het botmateriaal is onderzocht door Dr. R. Schats van de Universiteit Leiden. Het blijkt 

dat al het bot “dierlijk” is; menselijk bot is niet aanwezig. Er is dus geen botmateriaal 

aangetroffen dat verband houdt met de begraafplaats die in de everingboeken wordt 

genoemd (zie paragraaf 3.2).

Aardewerk aantal gewicht (g)

Aziatisch porselein 2 2

Europees porselein 43 114

grijsbakkend 74 446

witbakkend 118 415

witbakkend Hafner aardewerk 3 18

indet 6 69

industrieel wit aardewerk 94 240

Kogelpot aardewerk 2 7

maaslands wit 1 1

Blauwgrijs aardewerk (paffrath-type) 1 2

pijpaarde 55 84

proto-steengoed 1 9

roodbakkend 860 7109

steengoed 48 350

steengoed met oppervlaktebehandeling 66 753

steengoed zonder oppervlaktebehandeling 1 3

Subtotaal 1375 9622

Bouwmateriaal

baksteen 2416 70421

dakpan 2 99

mortel 20 1259

steen 136 3579

tegel 145 5963

verbande klei 5 75

Subtotaal 2724 81396

Overig

bot (dierlijk) 35 416

glas 19 110

ijzer 61 1616

slak 4 43

Subtotaal 119 2185

Totaal 4218 93203

6.2.2 Het aardewerk

Michiel Goddijn & Aleike van de Venne

Het aardewerk van het inventariserend veldonderzoek van locatie A en locatie B is 

door middel van een quickscan bekeken. Hierbij zijn de scherven geteld, gewogen, op 

Tabel 6.1 
Overzicht van de aantallen en gewicht per 
vondstcategorie.
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bakselsoort gecategoriseerd en (globaal) gedateerd (tablel 6.1). Wat hierbij opvalt is 

dat aardewerk uit de Nieuwe tijd sterk overheerst. Uit de beginfase van het Tempelhof, 

in de 12e eeuw, zijn alleen twee fragmenten kogelpotaardewerk en één fragment 

blauwgrijs Paffrath-aardewerk gevonden. Uit de gebruiksfase van het terrein van de 

14e tot en met 16e eeuw zijn verder steengoed (s1 en s2), grijsbakkend, roodbakkend, 

Maaslands wit en witbakkend Hafner aardewerk aanwezig. Dit betreft gezamenlijk 

slechts 165 scherven, circa 28% van het min of meer scherp te dateren aardewerk 

(n=596). Het overige scherp te dateren aardewerk is jonger en dateert vanaf grofweg 

de 17e eeuw, van na de drooglegging van het gebied. Overigens is maar van 45% deel 

van het aardewerk te zeggen of het van voor of na de inundaties is.

Gerrit de Zeeuw heeft de afgelopen decennia veel meer oud materiaal verzameld uit 

de beginfase, laat-middeleeuwse en 16e-eeuwse gebruiksfase van beide complexen 

(zie paragraaf 3.2). Doordat zo intensief is verzameld, is dit oude materiaal mogelijk 

minder aanwezig bij het huidige veldonderzoek. Dit benadrukt de waarde van zijn 

collectie voor de bewoningsgeschiedenis van deze locatie.

6.3 Verspreiding van de vondsten

6.3.1 Verspreiding

In figuren 6.2 tot en met 6.6 is de verspreiding van de oppervlaktevondsten 

weergegeven. Er is een onderscheid gemaakt tussen alle vondstcategorieën bij elkaar, 

aardewerk ouder dan 1600 (al het “zekere” materiaal van voor de inundaties) en 

bouwmateriaal.

De volgende zaken vallen op:

·	 Binnen de verspreiding van al het vondstmateriaal zijn twee concentraties te 

onderscheiden: centraal in het noorden (circa 100x80 m) en in het noordoosten 

(circa 80x50 m). 

·	 Als we beide afzetten tegen de soil- en cropmarks op de luchtfoto van 2005, 

dan valt op dat de vondstverspreiding goed overeenkomt met de ligging van de 

rechthoekige structuren. Dit geldt met name voor de verspreiding van de vondsten 

naar gewicht.

·	 De verspreiding van het aardewerk gelijktijdig met de gebruiksfase van Tempelhof 

(ouder dan 1600) en het bouwmateriaal wijkt niet af van het algemene beeld.

·	 Het aardewerk jonger dan het Tempelhof (jonger dan 1600, van na de inundaties) 

komt verspreid over het hele onderzoeksgebied voor. De hogere aantallen die in 

het centrale perceel zijn aangetroffen geven vermoedelijk een vertekend beeld. Dit 

perceel is tijdens de eerste fase van de oppervlaktekartering onderzoek; mogelijk 

was de vondstzichtbaarheid toen buitengewoon goed en/of is toen selectief 

verzameld.
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Figuur 6.3 
Overzicht van de verspreiding van de opper-
vlaktevondsten: bouwmateriaal en gesmede 
spijkers (blauw omlijnd).
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Totaal
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Figuur 6.4 
Overzicht van de verspreiding van de opper-
vlaktevondsten: bouwmateriaal en gesmede 
spijers (naar gewicht). In blauw zijn de struc-
turen op de luchtfoto 2005 weergegeven.
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Legenda
Aantal Ouder dan 1600
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Figuur 6.5 
Overzicht van de verspreiding van de opper-
vlaktevondsten: aardewerk (zeker) ouder dan 
1600.
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Legenda
Totaal aantal jonger dan 1600
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Figuur 6.6 
Overzicht van de verspreiding van de opper-
vlaktevondsten: (zeker) jonger dan 1600.
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6.3.2 Interpretatie 

De verpreiding van het vondstmateriaal toont twee concentraties waarvan de ligging 

correspondeert met de ligging van de rechthoekige structuren die op de luchtfoto van 

2005 ter plaatse van Tempel en Hospitaal zijn waar te nemen. Dit geldt met name als 

we kijken naar de verspreiding van het bouwmateriaal naar gewicht (figuur 6.4). Dit 

laatste geeft aan dat binnen de beide concentraties verhoudingsgewijs de meeste 

grote fragmenten bouwmateriaal voorkomen. Dit maakt het aannemelijk dat de 

rechthoekige structuren resten van steenbouw vertegenwoordigen. 

6.4 Waarnemingen in het veld

Tijdens de veldtoets (zie hoofdstuk 6) zijn in pas geschoonde sloten langs de 

Groeneweg en de Teneuzenseweg, resten van funderingen aangetroffen (figuur 

7.10: 1-3). De funderingsresten op locaties 1 en 2 zijn reeds enkele jaren geleden 

vastgesteld (zie figuur 3.2). Locatie 3 is wel een nieuwe locatie met muurresten (figuur 

6.7). De gemeente heeft met medewerking van de Oudheidkundige Kring Hulst een 

vondstmelding gedaan.

Figuur 6.7
Geschoonde sloot met in verband liggende 
bakstenen van een muur of vloer op locatie 3. 
Bron: Lensen, OHK De Vier Ambachten Hulst 
2018.
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Geofysisch onderzoek

Walter Laan, Ferry van den Oever 

7.1 Inleiding

Geofysisch onderzoek is niets meer dan het registreren van verschillen van bodemei-

genschappen. Deze verschillen dienen echter zodanig te zijn, dat ze met de gebruikte 

techniek daadwerkelijk meetbaar zijn. De verschillen kunnen vervolgens gevisualiseerd 

worden. De aard van de dan zichtbare fenomenen dient met een veldtoets achterhaald 

te worden.

Het succes van een geofysisch onderzoek hangt samen met een aantal factoren 

waaronder de belangrijkste hieronder zijn weergegeven:

•	 Leveren	de	eigenschappen	van	een	fenomeen	dat	men	wil	opsporen	voldoende	

contrast met zijn omgeving om door de gehanteerde techniek geregistreerd te 

kunnen worden?

•	 wat	zijn	de	storende	omgevingsfactoren	?

•	 welke	resolutie	(horizontaal-verticaal)	is	noodzakelijk	en	is	dit	mogelijk?

De in de archeologie meest gebruikte (sub-surface) geofysische meettech-nieken, zijn 

de volgende:

- magnetometrie

- grondradar

- weerstandsmetingen

- EMI-metingen (Electromagnetische Inductie)

In het bureauonderzoek voorafgaand aan dit onderzoek werd geadviseerd om in het 

vervolgonderzoek als eerste de methode magnetometrie te gebruiken. Daarbij zou een 

eventueel aanvullend onderzoek met weerstandsmetingen als optie opengehouden 

moeten worden. Echter, omdat bij andere Leemten in Kennis projecten goede 

resultaten waren behaald met een de methode EMI heeft de opdrachtgever gevraagd 

of  op deze plek ook met EMI gemeten kon worden. De in de archeologie meest 

gebruikte (sub-surface) geofysische meettechnieken zijn magnetometrie, grondradar, 

weerstandsmetingen en EMI-metingen (Electromagnetische Inductie). Elke methode 

heeft zijn eigen sterke en mindere kenmerken voor archeologische prospectie. 

In het bureauonderzoek voorafgaand aan dit onderzoek werd geadviseerd om in het 

vervolgonderzoek als eerste de methode magnetometrie te gebruiken. Daarbij zou een 

eventueel aanvullend onderzoek met weerstandsmetingen als optie open gehouden 

moeten worden. 

7.2 Methodiek

Elektromagnetische inductie (EMI-) metingen zijn metingen die gebaseerd zijn op 

de wijze waarop de ondergrond, actief opgewekte EM velden verstoren. Een primair 

EM-veld wordt opgewekt met een zendspoel. Als tegenreactie wordt in de bodem 

een secundair veld opgewekt. De eigenschappen van dit veld zijn afhankelijk van de 

elektrische geleidbaarheid van de ondergrond. Met een ontvangstspoel wordt het 

totale EM-veld gemeten. Dit is een optelsom van een primair en secondair veld. De 

7
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gemeten intensiteit van dit secundaire veld staat in lineair verband tot de ‘schijnbare’ 

elektrische geleidbaarheid (EC, electrical conductivity) en de ‘schijnbare’ magnetische 

gevoeligheid (MS, magnetic susceptibility) van de bodem. Onderstaande schematische 

weergave geeft de werking van EMI-technieken weer.

Voor de EMI-metingen heeft Saricon gebruik gemaakt de CMD-mini-explorer. Dit 

is een meerspoelig EM-instrument dat op 3 verschillende dieptes (0,5-1,0-1,5m-mv) 

zowel conductiviteit (EC)  als magnetische susceptibiliteit (MS) van de bodem meet. 

Voor meer informatie omtrent de apparatuur wordt verwezen naar de technische 

specificatie van de fabrikant (http://www.gfinstruments.cz). 

Figuur 7.1 
Werking EMI techniek

Figuur 7.2 
De gebruikte EMI-apparatuur
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 De gebruikte sensor is een meerspoelig type waarmee informatie kan worden 

verzameld met betrekking tot enerzijds de natuurlijke bodemkundige variabiliteit en 

anderzijds mogelijke menselijke verstoringen. Dit is mogelijk omdat gelijktijdig EC en 

MS opgemeten wordt en dit over verschillende meetvolumes. De sensor bevat drie 

ontvangstspoelen die zich op verschillende afstanden van een zendspoel bevinden 

met twee verschillende oriëntaties ten opzichte van het bodemoppervlak: Horizontaal 

CoP-lanair (HCP) of loodrecht (perpendicular of PRP)). De dieptegevoeligheid van de 

verschillende spoelconfiguraties wordt standaard gezien als de diepte waarbinnen 70% 

van het totale gemeten signaal (de cumulatieve respons) afkomstig is. 

De conductiviteit (EC) wordt uitgedrukt in mS/m en de susceptibiliteit (MS,Inphase) in 

ppt (parts per thousand). Met de conductiviteit kan een onderscheid gemaakt worden 

in bv. grondsoort (klei vs. zand). De magnetische susceptibiliteit geeft een mate van 

‘magnetiseerbaarheid’ weer (hoe gemakkelijk is materiaal/object magnetiseerbaar?). 

Hiermee kunnen metalen objecten, maar ook eventueel muurwerk of haarden en 

dergelijke in beeld worden gebracht. Dit is echter géén vervanger van eventueel 

magnetometrisch onderzoek. De positionering is gedaan met behulp van RTK-GPS 

(SPS855-TRIMBLE).

7.3 Resultaten EMI-onderzoek

In de figuren 7.3 en 7.4 zijn voor de twee methoden (EC en MS) het resultaat te zien 

voor verschillende dieptes  (0 tot 50cm, 50-100 cm en 100 tot 150cm -mv). 
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Figuur 7.3
Resultaten Conductiviteit. Van boven 
naar beneden: 0-0,5/0,5-1/1-1,5m-mv
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Figuur 7.4
Resultaten susceptibiliteit. Van boven 
naar beneden:  0-0,5/0,5-1/1-1,5m-mv
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7.3.1 Data verwerking

De EMI-data is opgenomen met de datalogger behorende bij het instrument. 

Vervolgens hebben enkele meer gedetailleerde bewerkingen plaatsgevonden met het 

programma Terrasurveyor, een specifiek voor near surface geofysische data ontwikkeld 

softwarepakket.

Hier hebben de volgende bewerkingen plaatsgevonden:

-positionering datapunten en correcties waar nodig

-compenseren gehele dataset

-destripe/despike/clipping. 

Op basis van enkele statistische bewerkingen en gebruik filters wordt zo gekozen 

voor een optimale weergave van de EMI-data. In het algemeen wordt een zwart/wit 

weergave gebruikt waarbij zwart de hoge positieve waarden weergeven en wit de 

lage, negatieve meetwaarden. Het kan echter ook voorkomen dat een iets andere 

kleurstelling net een iets betere weergave oplevert.

Op basis van de zo verkregen afbeeldingen zijn structuren te herleiden. Dit kunnen 

lijnvormige structuren zijn, cirkels, vierkanten, rechthoeken en vele individuele punten. 

Enkel op basis van de beelden kan niet zondermeer bepaald worden welke structuren 

archeologisch relevant kunnen zijn. Hiervoor is een proces van eliminatie nodig die 

onderstaande vragen zoveel als mogelijk beantwoorden:

-wat is eventuele achtergrondruis van de meting?

-wat zijn verstoringen aanwezig op/net onder maaiveld?

-zijn er duidelijke recente verstoringen herkenbaar? Hierbij is de leiding het meest 

duidelijk, maar ook de maairichting/ploegrichting en ook de feitelijke meetrichting is 

zichtbaar in de data. Ook is het mogelijk dat delen van de drainage zichtbaar zijn. 

Opgemerkt wordt dat de conductiviteitsgegevens redelijk eenduidig zijn. De 

MS-gegevens echter moeten met de nodige omzichtigheid betracht worden. Het zijn 

duidelijk geen magnetometriemetingen. Zij kunnen aangeven daar waar contrastver-

schillen zijn, maar hoge of lage waarden geven niet per definitie aan waar wel/geen 

muurwerk zit. Het zal een combinatie aan gegevens zijn die dit bepaalt (met name 

conductiviteit geverifieerd door boringen).

De twee gebieden worden nu apart beschreven.

7.3.2 Resultaten locatie A

Ter hoogte van locatie A zijn op een diepte van 50 tot 100 cm - mv donkere lijnen en 

meer ronde vormen gevonden in de conductiviteit metingen (figuur 7.5, links). De 

donkere vlekken geven in dit geval plekken aan met een hoge geleidbaarheid. Bij de 

lijnvormige structuren valt hierbij te denken aan geultjes of greppels die opgevuld zijn 

met klei- of veen. Deze lijnen lijken ook overeen te komen met rechthoekige structuren 

die op de luchtfoto’s zijn te zien (figuur 7.7). De kleinere ronde vormen zouden kuilen of 

waterputten kunnen representeren.

Bij de magnetische susceptibiliteitmetingen zijn op alle dieptes tot 1,5 m -mv hele 

lichte vlekken te zien (figuur 7.5, rechts).  zijn bij de magnetische susceptibiliteitme-

tingen vanaf het maaiveld tot 150 cm min maaiveld. Hoe dieper de metingen, hoe 

geconcentreerde en kleiner deze witte vlekken zijn. Hier is op het gebied van magneti-

seerbaarheid van het materiaal duidelijk iets aan de hand. Omdat het grote vlekken zijn 

en geen linieaire structuren gaat het vermoedelijk niet om resten van stenen muren 
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of funderingen maar om een dichte strooiing van baksteenpuin in de bovengrond. 

In dat opzicht valt het op dat de lichte vlekken redelijk overeen lijken te komen met 

het voorkomen van baksteen in de bouwvoor zoals tijdens het booronderzoek is 

vastgesteld (figuur 7.8). Dat de lichte vlek op een dieper niveau kleiner wordt en zich 

tot het zuiden van het onderzoeksgebied beperkt, is te verklaren omdat de inversierug 

in zuidelijke richting “duikt” waardoor de vondststrooiing hier dieper doorgaat.

7.3.3 Resultaten locatie B 

Ter hoogte van locatie B vallen in de conductiviteit metingen in de oostelijke helft en 

het noordwesten vooral lichte witte lijnen op. Deze zijn het meest duidelijk op een 

diepte van 50 tot 100 cm maar nog steeds zichtbaar op een diepte van 100 tot 150 cm.  

Deze lijnen hebben een NW-ZO oriëntatie en dwars op deze lijnen is ook een systeem 

van lijnen te zien. In het westen is een lijn te zien die er iets anders uitziet. Deze is 

minder wit en heeft een donkere kern. Dit duidt op een meer kleiige opvulling.

Als deze lijnen worden vergeleken met de luchtfoto’s dan lijkt een aantal overeen te 

komen. In het noordwesten is een heel lichte ronde vorm te zien (figuur 7.9). De lichte 

lijnen duiden op een heel lage conductiviteit dat met het voorkomen van muurwerk 

te maken kan hebben. Hetzelfde geldt voor de lichte lijnen in het oosten (het is niet 

aannemelijk dat het om zandige banen gaat). De wat donkerdere lijn in het westen ligt 

ter plekke van geul 2 en markeert de wat kleiige opvulling ervan.

De magnetische susceptibiliteit ook een reeks witte lijnen zien met dezelfde oriëntatie. 

In het zuidelijk deel zijn die echter niet zichtbaar. De witte vlek in het noordwesten 

is ook zichtbaar in susceptibiliteit metingen. Dit lijken sterke aanwijzingen voor de 

aanwezgheid van muurwerk, zoals ook aangetroffen bij eerdere waarnemeingen en 

tijdens het booronderzoek (figuur 7.10).

Opvallend structuren op basis van EMI -( laag conductivity 2) Opvallend structuren op basis van EMI - (laag magn. susceptibility map  2)

Figuur 7.5
Opvallende structuren locatie A o.b.v. conduc-
tiviteit (0,5 – 1,0 m -mv; links) en susceptibilit-
eit (1-1,5 m -mv; rechts).
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Opvallende structuren op basis van EMI onderzoek (laag conductivity 50-100cm -mv)

Opvallende structuren op basis van EMI onderzoek (laag mag. susceptibiltiy 50-100cm -mv)

Figuur 7.6
Opvallende struc-
turen locatie B o.b.v. 
conductiviteit (0,5 
– 1,0 m -mv; links) en 
susceptibiliteit (0,5-1 
m -mv; rechts).
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Figuur 7.7
Locatie A. Structuren conductiviteit 
(0,5 – 1,0 m -mv) vergeleken met de 
structuren op de luchtfoto 2005.
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Figuur 7.8
Locatie A. Magnetische susceptibiliteit (0-0,5 
m / 0,5-1 m / 1-1,5 m -mv) vergeleken met de 
verspreiding van baksteen in boringen. 

Figuur 7.9
Locatie B. Structuren conductiviteit (0,5 – 1,0 
m -mv) vergeleken met de structuren op de 
luchtfoto 2005.
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7.4 Veldtoets

7.4.1 Locatie A

De donkere lijnen in de conductiviteit metingen zijn onderzocht in boring 178, 179 

en 161 (Figuur 7.5). Dit zijn boringen met uiterst siltige kleiige afzettingen. In boring 

161 is veel bouwpuin vanaf een diepte van 30 tot 40 cm (0,46 tot 0,36 m + NAP) 

aangetroffen. In boring 179 is nog een enkel stukje bouwpuin gevonden op een diepte 

van 70cm (0,11 m +NAP). In boring 178 is de diepte van deze viezige laag weer iets 

hoger (0,62m + NAP). Hier lijkt een greppel of geul dus voor de hand te liggen. 

Boring 130 is geplaatst in een van de witte vlekken die is te zien in de magnetische 

susceptibiliteit. In boring 130 is vanaf een diepte van 30 cm tot 120 cm (0.84 tot 0.06 m 

+ NAP) veel bouwpuin en spikkels houtskool aangetroffen. In boring 131 is deze laag 

dunner geworden (van 40 tot 70 cm -mv). Het baksteen lijkt de meest aannemelijke 

verklaring voor het voorkomen van deze witte vlekken. 

Boringen 116, 117 en 128 zijn langs een donkere vlek geplaatst die is te zien in de 

conductiviteit metingen. In alle drie boringen is sprake van een vieze laag tot een 

diepte van 80cm. 

Boring 120 en 121 liggen naast een vergelijkbare donkere plek maar in deze boringen is 

geen vieze laag aangetroffen. Deze boringen liggen ook net niet midden in de donkere 

plek.

Figuur 7.10
Locatie B. Magnetische susceptibiliteit (0-0,5 
m / 0,5-1 m / 1-1,5 m -mv) vergeleken met de 
verspreiding van baksteen in boringen. 
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In boring 119 is ondoordringbaar baksteen aangetroffen op een diepte van 30 cm. Op 

deze plek is een heel wit vlak te zien in de conductiviteit beelden. Het lijkt erop dat 

deze witte vlakken gerelateerd zijn aan het voorkomen van baksteen.

7.4.2 Locatie B

In boring 200 en 138 is op een diepte van 60 cm (0,03 m + NAP) ondoordringbaar 

baksteen aangetroffen. Naar het zuiden toe zijn een aantal boringen met veel baksteen 

aangetroffen (216, 206, 139 en 207). Een aantal lijnen die zijn aangetroffen bij het EMI 

onderzoek lijken hiermee verklaard te zijn. Overigens is boring 206 bewust midden 

tussen deze lijnen gezet en ook in deze boring is heel veel baksteen aangetroffen. 

Bij de boringen 202 tot 205 is er iets anders aan de hand. Hier is een zandig pakket 

aangetroffen dat vrijwel schoon is. De magnetische susceptibiliteit laat op deze plek 

ook niets zien maar op eerdergenoemde plekken met veel baksteen wel. Hoewel de 

beelden iets minder duidelijk zijn lijkt het erop dat magnetische susceptibiliteit een 

betere methode is om muurwerk of baksteen op te sporen. Boring 207 is hierop weer 

een uitzondering, hier is wel veel baksteen aangetroffen maar geeft de magnetische 

susceptibiliteit geen anomalieën. 

In de westelijke lijnstructuur is in boringen 208, 209 en 210 redelijk veel baksteen 

aangetroffen, maar dit was wel minder dan bij bijvoorbeeld boring 200. De afzettingen 

doen natuurlijk aan. Hier is eerder sprake van kleinere stukjes puin die verspoeld zijn.   

In het noordwesten is in de lichte ronde vorm in boringen 212 op 30 cm diepte en bij 

boring 214 op 60 cm diepte ondoordringbaar baksteen aangetroffen. 

7.5 Conclusies EMI-onderzoek

Het EMI-onderzoek ter plaatse van locatie A heeft duidelijk gemaakt dat de 

rechthoekige soilmarks op de luchtfoto van 2005 waarschijnlijk aangeploegde vullingen 

van grachten zijn. Daarnaast laat het EMI-onderzoek een concentratie van bouwpuin, 

die qua omvang goed overeen komt met de concentraties bouwpuin die bij de opper-

vlaktekartering en het booronderzoek zijn vastgesteld. Er zijn geen intacte muurresten 

vastgesteld.

Ter plaatse van locatie B leverde het EMI-onderzoek geen eenduidig beeld op. 

De meting van de conductiviteit laat zien dat de vermoede geul 2 inderdaad een 

geul is. Geul 3 is echter niet vastgesteld. Zowel de metingen van conductiviteit als 

magnetische susceptibiliteit tonen in het noordwesten een rechthoekige vlek. Omdat 

hier ook enkele boringen met ondoordringbaar puin of muurwerk zijn gezet, betreft 

het mogelijk resten van een stenen gebouw of een concentratie bouwpuin. In het 

oosten tonen beide metingen lineaire structuren waarvoor een interpretatie als intact 

muurwerk het meest waarschijnlijk is, ook omdat dit in de taluds van aangrenzende 

sloten ook daadwerkelijk is aangetroffen. Opvallend daarbij is wel dat het in sloten 

waargenomen muurwerk niet aan de lineaire structuren grenst maar hier iets ten 

noorden van ligt. Dit betekent dat ten noorden van de lineaire structuren ook nog 

intact muurwerk is dat geofysisch niet “gepakt”is.  

Over hoever het “geofysische” muurwerk in zuidelijke richting doorloopt verschillen de 

resultaten van beide metingen. De zuidelijke lineaire structuren van de conductiviteits-

meting, zijn in het beeld van de magnetische susceptbiliteit namelijk niet te herkennen. 

De veldtoets laat hier een zandige bodemopbouw zien en geen puin of muurwerk. Het 

rechte verloop van de zuidelijke structuren maakt een natuurlijke achtergrond ervan 

echter onwaarschijnlijk. Vooralsnog blijft onduidelijk wat de achtergrond van deze 

lijnen hier is. 
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Evaluatie onderzoeksproces en -methoden

8.1 Inleiding

Het onderzoek naar de vindplaats Tempelhof is gericht op het naderbepalen van de 

aard, omvang en diepteligging van deze vindplaats. In die zin kan het in de termen 

van de KNA beschouwd worden als de waarderende fase van een inventariserend 

veldonderzoek. In dit hoofdstuk evalueren we bij dit onderzoek gehateerde werkproces 

en methoden. 

8.2 Het onderzoeksproces

Bij het proces van het veldonderzoek van de vindplaats Tempelhof was sprake 

van een tweedeling: allereerst fase 1 waarin bodemopbouw en vondstverspreidin-

gen (ondergronds en aan het maaiveld) nader in kaart zijn gebracht en vervolgens 

fase 2 gericht op het opsporen van resten van steenbouw en grote “natuurlijke” of 

“antropogene” bodemstructuren (geulen, grachten). Fase 1 bestond uit een drietal 

subfasen, fase 2 uit twee subfasen:

- Subfase 1a. Verkennend booronderzoek om de grote lijnen van de genese en 

intactheid van de bodemopbouw van het onderzoeksgebied vast te stellen.

- Subfase 1b. Oppervlaktekartering met het doel het in kaart brengen van de 

verspreiding van vondsten die verband houden met het gebruik van het terrein 

vanaf de stichting van de Commanderij en de inundaties. 

- Subfase 1c. Waarderend booronderzoek (1) om de bekende (bureauonderzoek) en 

nieuw ontdekte landschappelijke hoofdelementen (geulen, zandplaten, onderscheid 

Duinkerke II en III) scherper in kaart te brengen, (2) begrenzen (verticaal en 

horizontaal) van vondstlagen en (3) het koppelen van vondstconcentraties aan 

vondstlagen. 

- Subfase 2a. Het middels geofysisch onderzoek opsporen van contrastverschillen in 

de geofysische kenmerken van de bodem die een indicatie kunnen zijn voor resten 

van steenbouw en grote “natuurlijke” of “antropogene” bodemstructuren (geulen, 

grachten). 

- Subfase 2b. Het vaststellen van de achtergrond van de geconstateerde contrastver-

schillen door een veldtoets. 

Een groot voordeel van deze fasering is dat de onderzoeker, op meerdere van te voren 

vastgelegde momenten in het onderzoeksproces, steeds kan afwegen waar en op welke 

wijze de volgende stap uit de reeks dient te worden gezet. Om die reden bevelen we 

aan om bij waarderend onderzoek naar “verdronken vindplaatsen” een onderzoeksme-

thodiek met een vergelijkbare fasering (verkennend booronderzoek – oppervlaktekar-

tering – waarderend booronderzoek – geofysisch onderzoek – veldtoets) te hanteren. 

In een ideale situatie dient in een onderzoeksgebied een subfase volledig te zijn 

afgerond alvorens de volgende subfase aan te vangen. In een onderzoeksgebied met 

een agrarisch gebruik is een dergelijke situatie vrijwel onmogelijk. Dit was ook het 

geval bij het onderzoek van Tempelhof waar door de aanwezigheid van verschillende 

gewassen de terreindelen niet allemaal gelijkertijd beschikbaar waren, maar in drie 

delen. Het gevolg was dat het gefaseerde werkproces per beschikbaar deelgebied is 

uitgevoerd, onafhankelijk van de deelgebieden die op een ander moment beschikbaar 

kwamen. Zo kon het zijn dat in het oosten fase 1c al was afgerond, toen in het westen 

fase 1a nog moest beginnen. Het nadeel hiervan is dat per subfase nooit een volledig 

(onderzoeksgebied-breed) beeld bestond, hetgeen waarschijnlijk heeft geleid tot het 
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minder efficiënt uitvoeren van de daaropvolgende subfase. Gedacht kan worden aan 

andere inhoudelijk keuzes bij het waarderend onderzoek van fase 1c als een volledig 

beeld van fase 1a en 1b beschikbaar was. Daarnaast is zeker sprake geweest van 

efficiency op het praktische vlak omdat bijvoorbeeld voor de uitvoering van fase 1a per 

deelgebied andere medewerkers moesten worden ingezet hetgeen ten koste ging van 

de continuïteit van de opgedane kennis. 

8.3 Verkennend en waarderend booronderzoek

Er is sprake geweest van een optimale uitvoering van het booronderzoek, zowel qua 

gebruikt materieel (3 cm guts en 7 cm Edelman) als qua gehanteerde methodiek.  Het 

boorgrid van 50x50 m was voldoende intensief voor het verkrijgen van een beeld 

van de hoofdelementen van de bodemopbouw van het plangebied. Door middel van 

gericht intensief waarderend booronderzoek zijn landschappelijke hoofdelementen en 

archeologische vondstlagen op een voldoende wijze nader onderzocht.

8.4 Oppervlaktekartering

De resultaten van de oppervlaktekartering in onderzoeksgebied Tempelhof, bevestigt 

onze ervaringen opgedaan bij de onderzoeken Noorddijk en St.-Janscapelle, dat deze 

methode bij het onderzoek van verdronken steenbouw-vindplaatsen  op een efficiënte 

wijze een goed globaal beeld van de verspreiding van vondsten die verband houden 

met de laat-middeleeuwse gebruiksfase.  

8.5 EMI

De verwachting bij het toepassen van EMI binnen dit project was dat het mogelijk 

zou zijn om greppels, bakstenen structuren en natuurlijke geulen te vinden in de 

data. Deze verwachting is uitgekomen, op locatie B zijn lineaire structuren gevonden 

die samenhangen met ondoordringbaar baksteen in de boringen. Ook zijn hier meer 

natuurlijke geulen aan te wijzen. Op locatie A zijn er duidelijke greppelstructuren 

zichtbaar geworden in de electric conductivity beelden. 

Toch zijn er nog wel wat onduidelijkheden te noemen. Zo zijn er op locatie A plekken 

aan te wijzen waar de magnetische susceptibiliteit hoge waarden vertoont. Dit was 

zichtbaar in de beelden door de aanwezigheid van grote witte vlekken. Hier waren 

geen duidelijke lineaire lijnen te zien in de beelden. Wat hier de oorzaak lijkt te zijn 

is een grote hoeveelheid baksteen in de bouwvoor die de metingen verzadigen. 

Fenomenen die onder deze witte vlekken liggen zijn daardoor niet te zien.

Op locatie B zijn er zowel qua conductiviteit als in de magnetische susceptibiliteit 

lineaire structuren te zien. In de conductiviteits beelden gaan die verder door naar 

het zuiden dan in de magnetische susceptibiliteit beelden. De resultaten uit de 

boringen lijken de magnetische susceptibiliteit te ondersteunen: in het zuiden zijn er 

geen boringen met ondoordringbaar baksteen gevonden en leek het materiaal meer 

beïnvloed door natuurlijke processen. Toch blijft het de vraag hoe het komt dat de 

lineaire structuren zo ver doorlopen in de conductiviteits-beelden. Mogelijk is hier iets 

te relateren aan de diepte van de fenomenen en het bereik van de gebruikte methode.

Wat in dit onderzoek is duidelijk geworden is dat de twee methoden die gebruikt 

worden bij EMI echt heel verschillende resultaten laten zien. Dit heeft een grote 

meerwaarde omdat het meer mogelijkheden geeft om tot een interpretatie te komen.
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Conclusie en advies

9.1 Conclusie

Het inventariserend veldonderzoek naar de vindplaats Zaamslag-Tempelhof en 

Hospitaal heeft een beter inzicht opgeleverd  in de landschappelijke inbedding en de 

archeologische potentie ervan. Daarnaast is detailinformatie beschikbaar gekomen 

over de ligging en mogelijke aard van een aantal structuren op de vindplaats. In figuur 

9.1 zijn de bekende en nieuw verzamelde landschappelijke en archeologische gegevens 

over de vindplaats afgebeeld. 

Landschap
Rondom het onderzoeksgebied is, net als in het grootse deel van Zeeuws-Vlaanderen, 

een getijdenlandschap aanwezig. Dit getijdenlandschap is in verschillende fasen 

tot stand gekomen. Volgens de geologische kaart van Zeeuws-Vlaanderen  ligt het 

onderzoeksgebied op kreekafzettingen van Duinkerke IIIb (na 1300 AD) op afzettingen 

van Duinkerke DIIIa (900-1200 AD) op afzettingen van Duinkerke II (250-600 AD) op 

Hollandveen op dekzand.

Uit het verkennend booronderzoek is duidelijk geworden dat in vrijwel het gehele 

plangebied een nagenoeg intact dekzandoppervlak aanwezig is. Hierboven ligt een 

veenpakket, waarvan vermoedelijk alleen in het zuidoostelijke deel de bovenkant 

nog onverstoord is. De aanwezige getijdeafzettingen bestaan zowel uit zandige 

geulsedimenten als uit meer kleiige kwelderafzettingen. Tempelhof ligt op een getijde-

inversierug en Hospitaal op reatief hoog gelegen kwelderafzettingen. Beide landschap-

pelijke elementen zijn waarschijnlijk in de Duinkerke II fase tot stand gekomen. Tijdens 

Duinkerke III (waarschijnlijk vanaf de inundaties van 1584) zijn enkele geulen ontstaan 

die in het Duinkerke II-landschap (en plaatselijk ook het onderliggende Hollandveen en 

dekzand) zijn ingesneden. 

De top van het Duinkerke II-landschap ligt centraal op grofweg 0 m NAP (0,8 m -mv) 

en in het oosten op circa 0,2 m +NAP (0,5 m -mv). Dit is het niveau waarin en waarop 

de resten van Tempelhof en Hospitaal verwacht kunnen worden. Het gebied kent 

een vrij diepe grondwaterstand van zo’n 1,5 meter onder maaiveld. Door deze lage 

grondwaterstand zijn de conserveringscondities voor organische resten in de bovenste 

1,5 meter onder maaiveld slecht.

Archeologische verwachting voor het dekzand en Hollandveen
Wat betreft de archeologische verwachting voor de periode Paleolithicum t/m 

Romeinse Tijd kan worden gesteld dat vrijwel het gehele gebied in principe een hoge 

verwachting heeft voor archeologische resten in de top van het dekzand (Paleolithicum 

- Neolithicum). De archeologische verwachting voor vindplaatsen in het veen is 

voor een groot deel van het plangebied laag, aangezien de top van het veen op veel 

plaatsen vermoedelijk is geërodeerd. Alleen in het zuidoosten van het plangebied is 

nog een intact veenlandschap aanwezig. Voor dit deel van het veenlandschap geldt een 

hoge kans op vindplaatsen uit de ijzertijd en Romeinse tijd.

Het laat middeleeuwse Tempelhof en Hospitaal (figuur 9.1)
Op basis van het bureauonderzoek werden voorafgaand aan het inventariserend 

onderzoek resten van de Commanderij van de Tempeliers in het onderzoeksgebied 

verwacht. De Commanderij is gebouwd in de 14e eeuw en na inundaties in 1584 
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verlaten en systematisch ontmanteld. Roefstra en Tuin concluderen op basis van het 

vondstmateriaal van De Zeeuw dat worden geconcludeerd dat de Tempelhof rond het 

midden van de 12e eeuw is gesticht. Het onderzoek van Van de Venne bevestigt deze 

conclusie (zie paragraaf 4.3). Daarnaast blijkt uit haar onderzoek van de collectie De 

Zeeuw dat tot aan de inundaties sprake is van een continue bewoningsgeschiedenis; er 

zijn hierin geen aanwijzingen voor een bewoningshiaat in de 14e eeuw. Op luchtfoto’s, 

het duidelijkst op die uit 2005, zijn centraal (locatie A) en in het oosten (locatie B) op 

de daar gelegen hoogste delen van het onderzoeksgebied rechthoekige soilmarks te 

zien. Op verschillende locaties zijn verder intacte funderingsresten, een cultuurlaag en 

oppervlaktevondsten aangetroffen. De soilmarks en archeologische resten duiden op 

de aanwezigheid  op de hogere delen van het landschap van een gebouw of complex 

van gebouwen met status. 

De tijdens het onderzoek vastgestelde concentraties van bouwmateriaal aan het 

maaiveld en in de bodem liggen ter plaatse van de rechthoekige soilmarks van locaties 

A en B en bevestigen dat hier stenen gebouwen gelegen hebben. De doorsnede van de 

puinconcentratie op locatie A is circa 140 m en op locatie B  circa 160 m. Het geofysisch 

onderzoek geeft voor locatie B ook daadwerkelijk aanwijzingen voor de aanwezigheid 

van intact  muurwerk en funderingen van rechthoekige stenen gebouwen. Boringen 

die gestuit zijn op ondoordringbaar puin en een nieuwe waarneming van muurwerk in 

een sloot langs de Terneuzensestraat versterken deze aanwijzingen verder. Opvallend 

daarbij is wel dat het in sloten waargenomen muurwerk niet aan de lineaire structuren 

grenst maar hier iets ten noorden van ligt. Dit betekent dat ten noorden van de lineaire 

structuren ook nog intact muurwerk in de bodem aanwezig is dat niet als anomalie uit 

het geofysische beeld naar voren komt. Het geofyschisch onderzoek is verder ook niet 

eenduidig over hoever het muurwerk in zuidelijke richting doorloopt. In figuur 9.1 is de 

maximale variant aangegeven. 

Het geofysisch onderzoek heeft ter plaatse van locatie A geen aanwijzingen voor intact 

muurwerk of funderingen opgeleverd. Het geofysisch onderzoek, oppervlaktekartering 

en booronderzoek heeft, zoals hierboven aangegeven, wel de aanwezigheid van een 

uitgestrekte concentratie met bouwpuin opgeleverd. Mogelijk is dit een aanwijzing 

dat de hier oorspronkelijk aanwezige gebouwen volledig zijn gesloopt. Een boring 

die stuitte op ondoordringbaar puin geeft aan dat mogelijk lokaal toch nog delen 

van muurwerk of funderingen aanwezig zijn. Een tweede belangrijk resultaat van 

het geofysisch onderzoek is dat de rechthoekige soilmarks op de luchtfoto van 2005 

waarschijnlijk aangeploegde vullingen van grachten betreffen.

De structuren (grachten, muurwerk en puinconcentraties) van locaties A en B strekken 

zich gezamenlijk uit over een gebied van circa 180 x 225 m. Het is aannemelijk dat 

tussen en nabij de beide locaties met vastgestelde resten van gebouwen en grachten 

ook andere archeologische resten aanwezig zijn die met de door ons gehanteerde 

onderzoeksmethoden niet zijn op te sporen. Gedacht kan worden aan graven, akkers, 

wegen en perceleringen. Dit betekent dat de begrenzing van de vindplaats in ieder 

geval in westelijke en zuidelijke richting niet gegeven kan worden en mogelijk tot 

buiten het onderzoeksgebied doorloopt. In oostelijke richting loopt de vindplaats 

zeker tot buiten het onderzoeksgebied door  omdat in het talud van de sloot langs 

de Groeneweg nog intact muurwerk is waargenomen. In noordelijke richting kan 

de grens van de vindplaats getrokken worden langs geul 4. Deze geul, die uit de 

Duinkerke III-fase stamt en nog steeds als sloot in het landschap herkenbaar is, zal bij 

zijn ontstaan de hier mogelijk gelegen resten van de vindplaats hebben opgeruimd. De 

Duinkerke III-geulen 1 en 2 hebben centraal delen van de vindplaats geërodeerd. 
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Figuur 9.1 
Interpretatie resultaten onderzoek Tempelhof 
en Hospitaal
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Figuur 9.2 
Advieskaart. De resultaten van het onderzoek Zaamslag Tempelhof en Hospitaal, en de bestaande begrenzing en de voorgestelde 
nieuwe begrenzing van de zone met Waarde-Archeologie 1.
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De vondsten die samenhangen met de vindplaats bevinden zich in de bouwvoor, de 

onderliggende Duinkerke III-afzettingen en de top van de Duinkerke II-afzettingen 

(locatie A: globaal  0 m NAP (0,8 m -mv); locatie B: globaal 0,2 m +NAP (0,5 m -mv). 

Muurwerk en funderingsresten zijn aangetroffen vanaf 0,35 m -mv tot 1,8 m -mv.

Tempelhof en Hospitaal
In paragrafen 3.2 en 3.3 passeren de verschillende visies op de achtergrond van de 

steenbouw-vindplaats Tempelhof en Hospitaal de revu. Vrij zeker is dat in op de 

vindplaats de commanderij van de Tempeliers van Zaamslag heeft gelegen die in 

1312 is overgedragen aan de orde van de Hospitaalridders. De Zeeuw denkt dat de 

vindplaats (tevens) de resten van het Hospitaal van Zaamslag herbergt, mogelijk 

gaat het om locatie B. Andere onderzoekers opperen de mogelijkheid dat een van 

de locaties dat resten van een leprozerie vertegenwoordigt die de Tempeliers op een 

gegeven moment nabij hun commanderij hebben gebouwd.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is het onmogelijk om aan te geven 

of de vindplaats uit de resten van één complex (Tempelhof of Hospitaal) of twee 

complexen bestaat (Tempelhof en Hospitaal, danwel Tempelhof en leprozerie van 

de Tempeliers). De aanwezigheid van twee van elkaar gescheiden concentraties van 

vondstmateriaal en soilmarks (locaties A en B) lijkt in eerste instantie te wijzen op 

de optie van twee complexen. De gezamelijke omvang van locaties A en B – circa 

10 ha- lijkt hier eveneens op te wijzen; volgens het everingboek van de polder van 

West-Zaamslag (uit 1557) had de Commanderij een omvang van bijna 5 ha, waardoor 

het lijkt alsof hier verwezen wordt naar een van de locaties en niet de beide locaties bij 

elkaar. 

Er is echter ook een andere verklaring voor de aanwezigheid van twee van elkaar 

gescheiden locaties met vondsten en soilmarks die de mogelijkheid open houdt dat 

de vindplaats oorspronkelijk één aaneengesloten gebouwencomplex betreft. Locaties 

A en B worden namelijk van elkaar gescheiden door twee Duinkerke III-geulen die 

dateren uit de periode van kort na het verlaten van de gebouwen. Mogelijk was dus 

oorspronkelijk sprake van een complex van gebouwen waarvan het centrale deel als 

gevolg van de inundaties van 1584 en de daarmee gepaard gaande geulvorming is 

opgeruimd. 

9.2  Advies

Het inventariserend onderzoek heeft aangetoond dat op twee locaties resten van 

gebouwen en grachten uit de late middeleeuwen aanwezig zijn. Waarschijnlijk gaat het 

om resten van de Commanderij van de Tempeliers en/of het Hospitaal van Zaamslag 

en/of de leprozerie van de Tempeliers. Hiermee samenhangende resten (graven, 

wegen, akkers, perceleringen) kunnen tussen en nabij beide locaties worden verwacht. 

Het onderzoeksgebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied. In het BP 

Buitengebied is vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische dub-

belbestemming geldt. Voor het grootste deel gaat het om een dubbelbestemming 

met de Waarde-Archeologie 1, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 100m²/0,5 m –Mv. 

Daarbuiten is sprake van Waarde-Archeologie 2, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 500 

m² /0,5 m –Mv. 

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt voorgesteld om het 

gebied met Waarde-Archeologie 1 in oostelijke richting uit te breiden aangezien hier 

nog resten van gebouwen ed. verwacht kunnen worden. De in figuur 9.2 voorgestelde 

oostelijke begrenzing is indicatief omdat onduidelijk is tot hoever de resten van de 
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Commanderij en/of het Hospitaal en/of de leprozerie hier hebben doorgelopen. Om 

de oostelijke begrenzing beter in beeld te krijgen adviseren we voor het gebied ten 

oosten van het onderzoeksgebied vervolgonderzoek volgens dezelfde methodiek als 

toegepast in het onderzoeksgebied zelf. 

De zuidelijke en westelijke begrenzing van het gebied met Waarde-Archeologie 1 

kan gehandhaafd blijven. Voor de noordelijke begrenzing wordt voorgesteld deze in 

zuidelijke richting aan te passen: in het westen ter plaatse van de Terneuzenstraat en in 

het oosten langs geul 4.

Op basis van de resultaten van onderhavig inventariserend onderzoek stellen wij voor 

de vrijstelling voor het gebied met Waarde-Archeologie 1 terug te brengen naar 0,35 

m –Mv (hoogste voorkomen muurwerk en puinconcentratie) en voor het gebied met 

Waarde-Archeologie 2 te handhaven op 0,5 m -Mv.

Aangezien de gemeente met de eigenaren van de percelen die toegankelijk waren 

voor onderzoek, heeft afgesproken dat de bescherming van de vindplaats niet strenger 

mag worden, geldt dat de voorgestelde uitbreiding van de omvang en inperking van 

de vrijstellingsgrens van de zone met Waarde-Archeologie 1 in het bestemmingsplan 

niet doorgevoerd kunnen worden. Wij adviseren de voorgestelde inkrimping van de het 

noordelijke deel van zone met Waarde-Archeologie 1 wel door te voeren.
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Beantwoording onderzoeksvragen

10.1 Algemeen

1.  In welke mate is de bodem in het onderzoeksgebied verstoord? 

Van het onderzoeksgebied is in recente tijden alleen de top van het bodemprofiel door 

ploegactiviteiten tot een diepte van gemiddeld 0,4 m –Mv verstoord geraakt. Tijdens 

de Duinkerke-III fase hebben de geulen 1, 2 en 4 de vindplaats lokaal geerodeerd.

2.  Zijn er aanvullende gegevens op de reeds bekende bodemopbouw?

Rondom het onderzoeksgebied is, net als in het grootse deel van Zeeuws-Vlaanderen, 

een getijdenlandschap aanwezig. Dit getijdenlandschap is in verschillende fasen 

tot stand gekomen. Volgens de geologische kaart van Zeeuws-Vlaanderen  ligt het 

onderzoeksgebied op kreekafzettingen van Duinkerke IIIb (na 1300 AD) op afzettingen 

van Duinkerke DIIIa (900-1200 AD) op afzettingen van Duinkerke II (250-600 AD) op 

Hollandveen op dekzand.

Uit het verkennend booronderzoek is duidelijk geworden dat in vrijwel het gehele 

plangebied een nagenoeg intact dekzandoppervlak aanwezig is (op circa 2,5 – 3,5 m 

-mv). Hierboven ligt een veenpakket, waarvan vermoedelijk alleen in het zuidoostelijke 

deel de bovenkant nog onverstoord is (op circa 2 m -mv). De aanwezige getijde-

afzettingen bestaan zowel uit zandige geulsedimenten als uit meer kleiige kwel-

derafzettingen. Locatie A ligt op een zandige getijde-inversierug en locatie B op 

reatief hoog gelegen kleiige kwelderafzettingen. Beide landschappelijke elementen 

zijn waarschijnlijk in de Duinkerke II fase tot stand gekomen. Tijdens Duinkerke III 

(waarschijnlijk vanaf de inundaties van 1584) zijn enkele geulen ontstaan die in het 

Duinkerke II-landschap (en plaatselijk ook het onderliggende Hollandveen en dekzand) 

zijn ingesneden. 

De top van het Duinkerke II-landschap ligt centraal op grofweg 0 m NAP (0,8 m -mv) en 

in het oosten op circa 0,2 m +NAP (0,5 m -mv). Dit is het niveau waarin en waarop de 

resten van Tempelhof en Hospitaal verwacht kunnen worden. 

3.  Wat is de grondwaterstand ter plaatse? Wat is de te verwachte conserveringstoe-

stand?

Het gebied kent een vrij diepe grondwaterstand van zo’n 1,5 meter onder maaiveld. 

Door deze lage grondwaterstand zijn de conserveringscondities voor organische resten 

in de bovenste 1,5 meter onder maaiveld slecht.

4. Zijn er aanwijzingen voor een intact dekzand- en/of veenniveau? Zoja, op welke diepte 

bevinden deze niveaus zich? Dient de verwachting voor archeologische resten uit de 

periode Paleolithicum t/m Romeinse tijd te worden bijgesteld?

Uit het verkennend booronderzoek is duidelijk geworden dat in vrijwel het gehele 

plangebied een nagenoeg intact dekzandoppervlak aanwezig is (op circa 2,5 – 3,5 m 

-mv). Hierboven ligt een veenpakket, waarvan vermoedelijk alleen in het zuidoostelijke 

deel de bovenkant nog onverstoord is (op circa 2 m -mv).

Wat betreft de archeologische verwachting voor de periode Paleolithicum t/m 

Romeinse Tijd kan worden gesteld dat vrijwel het gehele gebied in principe een hoge 

verwachting heeft voor archeologische resten in de top van het dekzand (Paleolithicum 

- Neolithicum). De archeologische verwachting voor vindplaatsen in het veen is 

voor een groot deel van het plangebied laag, aangezien de top van het veen op veel 

10
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plaatsen vermoedelijk is geërodeerd. Alleen in het zuidoosten van het plangebied is 

nog een intact veenlandschap aanwezig. Voor dit deel van het veenlandschap geldt een 

hoge kans op vindplaatsen uit de ijzertijd en Romeinse tijd.

5.  Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied?

Het inventariserend onderzoek heeft aangetoond dat op twee locaties resten van 

gebouwen en grachten uit de late middeleeuwen aanwezig zijn. Waarschijnlijk gaat het 

om resten van de Commanderij van de Tempeliers en/of het Hospitaal van Zaamslag 

en/of de leprozerie van de Tempeliers. Hiermee samenhangende resten (graven, 

wegen, akkers, perceleringen) kunnen tussen en nabij beide locaties worden verwacht.

10.2 Vindplaats Tempelhof en Hospitaal:

6.  Wat is de ruimtelijke (horizontale en verticale) verspreiding van het vondstmateriaal? 

Zijn hierin duidelijke verschillen waarneembaar met betrekking tot de datering van het 

materiaal? Zijn er specifieke activiteitenzones aan te wijzen?

Op basis van het bureauonderzoek werden voorafgaand aan het inventariserend 

onderzoek resten van de Commanderij van de Tempeliers in het onderzoeksgebied 

verwacht. De Commanderij is gebouwd in de 12e eeuw en na inundaties in 1584 

verlaten en systematisch ontmanteld. Roefstra en Tuin concluderen op basis van het 

vondstmateriaal van De Zeeuw dat worden geconcludeerd dat de Tempelhof rond het 

midden van de 12e eeuw is gesticht. Het onderzoek van Van de Venne bevestigt deze 

conclusie (zie paragraaf 4.3). Daarnaast blijkt uit haar onderzoek van de collectie De 

Zeeuw dat tot aan de inundaties sprake is van een continue bewoningsgeschiedenis; er 

zijn hierin geen aanwijzingen voor een bewoningshiaat in de 14e eeuw. Op luchtfoto’s, 

het duidelijkst op die uit 2005, zijn centraal locatie A) en in het oosten (locatie B) op 

de daar gelegen hoogste delen van het onderzoeksgebied rechthoekige soilmarks te 

zien. Op verschillende locaties zijn verder intacte funderingsresten, een cultuurlaag en 

oppervlaktevondsten aangetroffen. De soilmarks en archeologische resten duiden op 

de aanwezigheid  op de hogere delen van het landschap van een gebouw of complex 

van gebouwen met status. 

De tijdens het onderzoek vastgestelde concentraties van bouwmateriaal aan het 

maaiveld en in de bodem liggen ter plaatse van de rechthoekige soilmarks van locaties 

A en B en bevestigen dat hier stenen gebouwen gelegen hebben. De doorsnede van de 

puinconcentratie op locatie A is circa 140 m en op locatie B circa 160 m. Het geofysisch 

onderzoek geeft voor Hospitaal ook daadwerkelijk aanwijzingen voor de aanwezigheid 

van intact  muurwerk en funderingen van rechthoekige stenen gebouwen. Boringen 

die gestuit zijn op ondoordringbaar puin en een nieuwe waarneming van muurwerk in 

een sloot langs de Terneuzensestraat versterken deze aanwijzingen verder. Opvallend 

daarbij is wel dat het in sloten waargenomen muurwerk niet aan de lineaire structuren 

grenst maar hier iets ten noorden van ligt. Dit betekent dat ten noorden van de lineaire 

structuren ook nog intact muurwerk in de bodem aanwezig is dat niet als anomalie uit 

het geofysische beeld naar voren komt. Het geofischisch onderzoek is verder ook niet 

eenduidig over hoever het muurwerk in zuidelijke richting doorloopt. In figuur 9.1 is de 

maximale variant aangegeven. 

Het geofysisch onderzoek heeft ter plaatse van locatie A geen aanwijzingen voor intact 

muurwerk of funderingen opgeleverd. Het geofysisch onderzoek, oppervlaktekartering 

en booronderzoek heeft, zoals hierboven aangegeven, wel de aanwezigheid van een 

uitgestrekte concentratie met bouwpuin opgeleverd. Mogelijk is dit een aanwijzing 
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dat de hier oorspronkelijk aanwezige gebouwen volledig zijn gesloopt. Een boring 

die stuitte op ondoordrinbaar puin geeft aan dat mogelijk lokaal toch nog delen van 

muurwerk of funderingen aanwezig zijn. Een tweede belangrijk resultaat van het 

geofysisch onderzoek is dat de rechthoekige soilmarks op de luchtfoto van 2005 

waarschijnlijk aangeploegde vullingen van grachten betreffen.

De structuren (grachten, muurwerk en puinconcentraties) van locaties A en B strekken 

zich gezamenlijk uit over een gebied van circa 500 x 200 m. Het is aannemelijk 

dat tussen en nabij deze beide gebieden met vastgestelde resten van gebouwen 

en grachten ook andere archeologische resten aanwezig zijn die met de door ons 

gehanteerde onderzoeksmethoden niet zijn op te sporen. Gedacht kan worden aan 

graven, akkers, wegen en perceleringen. Dit betekent dat de begrenzing van de 

vindplaats in ieder geval in westelijke en zuidelijke richting niet gegeven kan worden 

en mogelijk tot buiten het onderzoeksgebied doorloopt. In oostelijke richting loopt de 

vindplaats zeker tot buiten het onderzoeksgebied door  omdat in het talud van de sloot 

langs de Groeneweg nog intact muurwerk is waargenomen. In noordelijke richting 

kan de grens van de vindplaats getrokken worden langs geul 4. Deze geul, die uit de 

Duinkerke III-fase stamt en nog steeds als sloot in het landschap herkenbaar is, zal bij 

zijn ontstaan de hier mogelijk gelegen resten van de vindplaats hebben opgeruimd. De 

Duinkerke III-geulen 1 en 2 hebben centrael delen van de vindplaats geërodeerd. 

De vondsten die samenhangen met de vindplaats bevinden zich in de bouwvoor, de 

onderliggende Duinkerke III-afzettingen en de top van de Duinkerke II-afzettingen 

(locatie A: globaal  0 m NAP (0,8 m -mv); locatie B: globaal 0,2 m +NAP (0,5 m -mv). 

Muurwerk en funderingsresten zijn aangetroffen vanaf 0,35 m -mv tot 1,8 m -mv.

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een begraafplaats 

in het onderzoeksgebied opgeleverd.

7.  Zijn er archeologische resten aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, 

diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke verspreiding?

In paragrafen 3.2 en 3.3 passeren de verschillende visies op de achtergrond van de 

steenbouw-vindplaats Tempelhof en Hospitaal de revu. Vrij zeker is dat in op de 

vindplaats de commanderij van de Tempeliers van Zaamslag heeft gelegen die in 

1312 is overgedragen aan de orde van de Hospitaalridders. De Zeeuw denkt dat de 

vindplaats (tevens) de resten van het Hospitaal van Zaamslag herbergt, mogelijk 

gaat het om locatie B. Andere onderzoekers opperen de mogelijkheid dat een van 

de locaties dat resten van een leprozerie vertegenwoordigt die de Tempeliers op een 

gegeven moment nabij hun commanderij hebben gebouwd.

Op basis van de resultaten van het veldonderzoek is het onmogelijk om aan te 

geven of de vindplaats uit de resten van één complex (Tempelhof of Hospitaal) of 

twee complexen (Tempelhof en Hospitaal, danwel Tempelhof en leprozerie van de 

Tempeliers). De aanwezigheid van twee van elkaar gescheiden concentraties van 

vondstmateriaal en soilmarks (locaties A en B) lijkt in eerste te wijzen op de optie van 

twee complexen. De gezamelijke omvang van locaties A en B – circa 10 ha- lijkt hier 

eveneens op te wijzen; volgens het everingboek van de polder van West-Zaamslag (uit 

1557) had de Commanderij een omvang van bijna 5 ha, waardoor het lijkt alsof hier 

verwezen wordt naar een van de locaties en niet de beide locaties bij elkaar. 

Er is echter ook een andere verklaring voor de aanwezigheid van twee van elkaar 

gescheiden locaties met vondsten en soilmarks die de mogelijkheid open houdt dat 

de vindplaats oorspronkelijk één aaneengesloten gebouwencomplex betreft. Locaties 

A en B worden namelik van elkaar gescheiden door twee Duinkerke III-geulen die 

dateren uit de periode van kort na het verlaten van de gebouwen. Mogelijk was dus 

oorspronkelijk sprake van een complex van gebouwen waarvan het centrale deel als 
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gevolg van de inundaties van 1584 en de daarmee gepaard gaande geulvorming is 

opgeruimd. Zie verder vraag 6.

8.  Is er een ruimtelijk en functioneel onderscheid te maken binnen de begrenzing van de 

vindplaats (bijvoorbeeld kapel, kerk, gracht, begraafplaats)?

Zie vraag 6 en 7.

10.3 Archeologische Monumentenzorg:

9. Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats?

Het onderzoeksgebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied. In het BP 

Buitengebied is vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische dub-

belbestemming geldt. Voor het grootste deel gaat het om een dubbelbestemming 

met de Waarde-Archeologie 1, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 100m²/0,5 m –Mv. 

Daarbuiten is sprake van Waarde-Archeologie 2, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 500 

m² /0,5 m –Mv. 

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt voorgesteld om het 

gebied met Waarde-Archeologie 1 in oostelijke richting uit te breiden aangezien hier 

nog resten van gebouwen ed. verwacht kunnen worden. De in figuur 9.2 voorgestelde 

oostelijke begrenzing is indicatief omdat onduidelijk is tot hoever de resten van de 

Commanderij en/of het Hospitaal en/of de leprozerie hier hebben doorgelopen. Om 

de oostelijke begrenzing beter in beeld te krijgen adviseren we voor het gebied ten 

oosten van het onderzoeksgebied vervolgonderzoek volgens dezelfde methodiek als 

toegepast in het onderzoeksgebied zelf. 

De zuidelijke en westelijke begrenzing van het gebied met Waarde-Archeologie 1 

kan gehandhaafd blijven. Voor de noordelijke begrenzing wordt voorgesteld deze in 

zuidelijke richting aan te passen: in het westen ter plaatse van de Terneuzenstraat en in 

het oosten langs geul 4.

Op basis van de resultaten van onderhavig inventariserend onderzoek stellen wij voor 

de vrijstelling voor het gebied met Waarde-Archeologie 1 terug te brengen naar 0,35 

m –Mv (hoogste voorkomen muurwerk en puinconcentratie) en voor het gebied met 

Waarde-Archeologie 2 te handhaven op 0,5 m -Mv.

Aangezien de gemeente met de eigenaren van de percelen die toegankelijk waren 

voor onderzoek, heeft afgesproken dat de bescherming van de vindplaats niet strenger 

mag worden, geldt dat de voorgestelde uitbreiding van de omvang en inperking van 

de vrijstellingsgrens van de zone met Waarde-Archeologie 1 in het bestemmingsplan 

niet doorgevoerd kunnen worden. Wij adviseren de voorgestelde inkrimping van de het 

noordelijke deel van zone met Waarde-Archeologie 1 wel door te voeren.
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