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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft Archol BV een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd naar de vindplaats Hoek-Noorddijk in de gemeente 

Terneuzen. 

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

een getijdenlandschap aanwezig. Dit bestaat overal uit kleiige wad-kwelderafzet-

tingen die lokaal zandige geul- en kreekrugafzettingen afdekken. De getijdenafzet-

tingen liggen op Hollandveen op dekzand. Ten zuidwesten van de Noorddijk en ten 

noordoosten van de Voorste Kreek zijn intacte dekzandlandschappen (2 tot 3 m -mv) 

en intacte veenlandschappen (1,5 – 2 m -mv) aangetroffen. In de andere delen is 

dekzand en veen geërodeerd door de geulafzettingen van het getijdenlandschap. 

In de 12e eeuw werd het getijdengebied van Zeeuws-Vlaanderen onder invloed van 

de Vlaamse abdijen en de opkomende handelssteden (zoals Brugge) in snel tempo 

ingedijkt. Na de eerste bedijkingen vonden nog regelmatig overstromingen plaats door 

dijkdoorbraken als gevolg van stormvloeden of te intensieve veenwinning. Het onder-

zoeksgebied Hoek-Noorddijk ligt in zo’n dynamisch gebied. Aan de noordzijde ligt de 

Braakman, een grote 14e eeuwse inbraakgeul. Vanuit de Braakman lopen van noord 

naar zuid de kleinere inbraakgeulen Voorste en Achterste Kreek. Het onderzoeksge-

bied ligt in de oksel van de Braakman en de Voorste Kreek. Langs de Voorste Kreek 

ligt een kreekrug die door een circa 80 cm dik pakket kleiige afzettingen van jongere 

overstromingsafzettingen. In noordoostelijke richting wiggen deze jongere afzettingen 

geleidelijk uit. In zuidwestelijke richting is het afdekkende kleipakket relatief dun.

Archeologische verwachting voor het dekzand en Hollandveen
Uit het onderzoek is gebleken dat de archeologische verwachting voor de periode 

Paleolithicum t/m Romeinse tijd voor een flink deel van het plangebied aangepast 

dient te worden. Door de erosie van het dekzand en veen door de getijdengeul, 

geldt hier geen verwachting meer voor het aantreffen van resten uit de betreffende 

periodes.

Locaties A, C, D, E en G met laatmiddeleeuwse oppervlaktevondsten 

Tijdens het bureauonderzoek zijn vijf locaties met oppervlaktevondsten 

(m.n. kloostermoppen) uit grofweg de 12e – 14e eeuw geïdentificeerd. In het 

bureauonderzoek worden verschillende mogelijke verklaringen gegeven voor de vele 

oppervlaktevondsten:

•	 De	aanwezigheid	ter	plekke	van	een	“verdronken	dorp”	uit	de	middeleeuwen.	Het	

zou dan kunnen gaan om  Wevelswaele, Pakinghe en vooral Coudekercke. 

•	 De	aanwezigheid	ter	plekke	van	enkele	verspreid	gelegen	(verdronken)	

huisplaatsen of boerderijen aanwezig. 

•	 Het	gaat	om	verspoeld	materiaal	van	steenbouw	dat	als	gevolg	van	de	inbraak	van	

de Braakman rond 1400 over grote oppervlakten verspreid is geraakt. 

De tijdens het onderzoek vastgestelde oppervlakteconcentraties van bouwmateriaal 

en ouder vondstmateriaal (voor 1600) liggen ter plaatse van de locaties D, E en G en 

de tussengelegen zones (figuur 7.1). Daarnaast is ruim 100 m ten zuiden van locatie 

E, tijdens een kleinschalige kartering de aanwezigheid van bouwmateriaal en ouder 

vondstmateriaal vastgesteld. Het booronderzoek heeft aangetoond dat op deze 
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locaties puin is tot maximaal 2 m diepte in de wad- en kwelderafzettingen aanwezig 

is. Dit betekent dat de oppervlaktevondsten opgeploegd zijn. Mogelijk duidt dit op de 

aanwezigheid in de bodem van resten van steenbouw uit de late middeleeuwen. 

Op locatie C zijn geen grote concentraties van oppervlaktevondsten aangetroffen. 

Het booronderzoek heeft in de oostelijke boringen wel bouwpuin opgeleverd, maar 

dit bevond zich steeds in de bouwvoor. Mogelijk gaat het hierbij om opgebracht 

materiaal. Voor deze locatie lijkt de kans op steenbouw daarom kleiner. Locatie A is 

niet onderzocht.

De vermoede aanwezigheid van steenbouw is voor locatie E middels geofysisch 

onderzoek getoetst. Daarbij is deels ter plaatse van het onderzoeksgebied van de 

oppervlaktekartering gemeten en deels ten zuiden ervan (figuur 7.2). Verschillende 

lineaire en gebogen structuren (anomalieën) zijn aangetroffen. Uit de veldtoetst blijkt 

dat het voornamelijk om resten van muurwerk en grondsporen (greppels?) gaat, maar 

dat ook natuurlijke fenomenen (geulen) aanwezig kunnen zijn. De ligging van deze 

anomalieën strekt zich uit tot minimaal 50 m ten zuidoosten van het onderzoeksgebied 

van de oppervlaktekartering en mogelijk nog verder.

 

Het geofyssisch onderzoek op locatie E toont aan dat in ieder geval een deel van 

vindplaats Hoek-Noorddijk bestaat uit resten van een verdronken steenbouw-vind-

plaats uit de late middeleeuwen. Of op locaties D en G ook steenbouw aanwezig is, is 

niet onderzocht. Gezien het vele bouwpuin en laatmiddeleeuwse aardewerk op deze 

plekken, is de kans hierop echter als hoog in te schatten. 

Als we er vanuit gaan dan de grootste concentraties met bouwpuin en 

laatmiddeleeuws aardewerk de ligging van verdronken stenen gebouwen 

weerspiegelen, dan kunnen deze verwacht worden in een gebied van 350 m bij 500 m 

dat van noordwest naar zuidoost wordt doorsneden door de Noorddijk. Het gebied 

wordt in het noordwesten en oosten globaal begrensd door de Braakman en de 

Voorste Kreek. In westelijke en zuidelijke richting is in het onderzoeksgebied van 

de oppervlaktekartering geen duidelijke afnames in de dichtheid van oppervlakte-

vondsten vastgesteld. Mogelijk loopt de vindplaats in deze richtingen verder door. 

De verspreiding van de geofysische fenomenen  en de aanwezigheid van relevant 

archeologisch vondstmateriaal ruim 100 m ten zuiden van locatie E, lijken aan te geven 

dat de vindplaats in ieder geval in zuidelijke richting verder doorloopt.

Over de aard van de verdronken steenbouw, heeft het onderzoek geen opheldering 

gegeven. Het redelijk aaneengesloten karakter van de vondstverspreiding suggereert 

dat het om dicht op elkaar staande gebouwen van een dorp gaat. De aanzienlijke 

omvang van de vindplaats (ruim 20 ha) lijkt daarentegen eerder te wijzen op verspreide 

bewoning. Beide opties zijn dus mogelijk, maar ook een combinatie van een gehucht 

met verspreide bewoning kan een optie zijn.  

Duidelijk is wel dat de vindplaats niet volledig uit verspoeld bouwpuin en nederzet-

tingsafval bestaat. Al valt niet uit te sluiten dat delen van de vondstverspreiding door 

verspoeling als gevolg van de inbraak van de Braakman tot stand is gekomen.

Evaluatie onderzoeksmethodiek verdronken steenbouwvindplaatsen

Vindplaats Hoek-Noorddijk is een vindplaats de geïdentificeerd is op basis van 

meldingen van oppervlaktevondsten zonder dat er eenduidige aanwijzingen vanuit 

historische bronnen zijn voor de aanwezigheid van steenbouw in de bodem. Daarmee 

is het onderzoek van deze vindplaats een geschikte casus voor een evaluatie van de 



Noorddijk     7

beste onderzoeksmethodiek voor verdronken steenbouw-nederzettingen waarvan 

de exacte locatie onbekend is.  Op basis van onze ervaringen tijdens onderhavig 

onderzoek stellen we voor dit type vindplaatsen de volgend onderzoeksmethodiek 

voor:

1) Grootschalige veldkartering in combinatie met een globale determinatie van 

materiaal ouder en jonger dan de overstromingsdatum. Hiermee worden op een 

snelle en efficiënte wijze potentiele locaties van verdronken steenbouw in kaart 

gebracht aan de hand van concentraties oud bouwpuin en ander vondstmateriaal. 

2) Landschapsgericht verkennend booronderzoek. Doel is het in beeld krijgen van de 

algemene bodemopbouw en specifieke landschappelijke elementen als geulen, 

overstromingspakketten en vondstlagen in kaart brengen om zo de landschappe-

lijke context van de betekenis van de vondstconcentraties te begrijpen.

3) Geofysisch onderzoek naar aanwijzingen voor steenbouw en andere structuren in 

de bodem. Hiervoor zijn EMI en magnetometrie de meest efficiënte methoden. 

4) Veldtoets om de aard van de geofysische fenomenen vast te stellen. Goede 

technieken hiervoor zijn grondboringen en (handmatig) gegraven kleine 

proefputten. Met name kleine proefputten geven het best inzicht in de aard en 

kwaliteit van steenbouwresten. 

Advies 
Het inventariserend onderzoek heeft aangetoond dat op locatie E resten van een 

verdronken steenbouw-vindplaats in de bodem aanwezig zijn. Mogelijk strekt het 

gebied met steenbouw zich aan beide  zijden van de Noorddijk uit over een gebied van 

minimaal 20 ha groot.. Geadviseerd wordt dit gebied de archeologische dubbelbestem-

ming 1 te geven i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 100m²/0,5 m –Mv. Verder wordt 

geadviseerd om de begrenzing van de vindplaats scherper in beeld te krijgen door op 

de westelijk, zuidelijk en zuidoostelijk aangrenzende terreinen een oppervlaktekar-

tering uit te voeren. Vervolgens dient binnen de aldus begrensde vindplaats middels 

geofysisch onderzoek en een veldtoets de verspreiding van steenbouw gekarteerd te 

worden. 

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 aanpassingen van omvang en vrijstellingsgrenzen 

niet doorgevoerd kunnen worden.  
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1 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 Hoek-Noorddijk 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 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 begrenzingen 

van elf 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 

Hoek-Noorddijk. Het doel van het veldonderzoek is de omvang en diepteligging van 

deze vindplaats nader te begrenzen en op basis hiervan een advies te geven 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. 
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N:\Lopende Projecten\1633 IVO Terneuzen Hoek Noorddijk\2.uitwerking\1.sporen_en_structuren\Workspaces\Noorddijk_Locatie.WOR (31/10/2018)

Figuur 1.1
Ligging van de onderzoeksgebied  “vindplaats 
Hoek-Noorddijk” (bron: Top25 Kadaster).
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het	onderzoeksgebied	“vindplaats	Hoek-Noorddijk”	heeft	betrekking	op	een	aantal	

percelen	met	resten	van	een	“verdronken”	dorp	aan	de	Noorddijk	in	Hoek.	Het	

gebied grenst in het noordwesten aan de Braakmankreek en strekt zich aan beide 

zijden van de Noorddijk uit. Tijdens het bureauonderzoek is een onderzoeksgebied 

gehanteerd waarbij uitgegaan is van een cirkel met een straal van 500 m rondom het 

centrum	van	de	vermoedelijke	ligging	van	het	“verdronken	dorp".1 Op basis van het 

bureauonderzoek is een onderzoeksgebied voor het inventariserend veldonderzoek 

afgebakend waarbinnen de laatmiddeleeuwse resten zijn te verwachten (figuren 1.2: 

omvang 10,14 ha). Tijdens het veldwerk bestonden de onderzochte percelen uit akker- 

en grasland.  Alle eigenaren en gebruikers hebben betredingstoestemming verleend.

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. 

1  Schute & Kerckhaert 2015.
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Figuur 1.2 
De onderzoeksgebied  “Hoek-Noorddijk” en 
de percelen met betredingstoestemming. 
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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 kennisgenomen 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.

1.3.2 Provincie

De uitgangspunten voor het archeologiebeleid in Zeeland zijn vastgelegd in de nota 

Provinciaal Cultuurbeleid 2017-20202 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.

2  Provincie zeeland ongedateerd.

Figuur 1.3
Advieskaart vindplaats Hoek-Noorddijk  (uit 
Schute & Kerckhaert 2015).
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Sinds 2008 heeft de provincie Zeeland een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie 

Zeeland (POAZ).  De POAZ die nu vigerend is, dateert uit 2014 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 archeologie ‘De onderste steen boven’.3 Dit beleid is vastgelegd in de 

verschillende bestemmingsplannen. Onderhavig onderzoeksgebied valt binnen het 

BP Buitengebied. Volgens het bureauonderzoek heeft het onderzoeksgebied in het 

bestemmingsplan geen archeologische dubbelbestemming. 

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 Hoek-Noorddijk 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 

Hoek-Noorddijk. 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?

· 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 Hoek-Noorddijk:
· Dient de zone van ruimtelijke (horizontale en verticale) vondstverspreiding op basis 

van het onderzoek te worden aangepast? 

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

diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke verspreiding?

3  Gemeente Terneuzen 2011.
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· Passen de resultaten van het onderzoek bij het beeld van de eerder gedane vondsten?

· Kan aanvullend iets worden gezegd over de interpretatie van de vondsten als de 

locatie van Vremdijcke of een ander dorp?

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

vindplaats (bijvoorbeeld  kerk, kerkhof, huizenbouw)?

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 is 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 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat in het onderzoeksgebied op een aantal plekken 

laat-middeleeuwse oppervlaktevondsten zijn gedaan (figuur 1.3: A, C, D, E en G). 

Tijdens fase 1 is op de locaties C, D, E en G een systematische oppervlaktekartering 

uitgevoerd om een beter beeld van de vondstverspreiding ter plaatse te krijgen. Omdat 

de vondstspreiding op locaties D en E in noordwestelijke richting leek door te lopen, 

zijn in een later stadium de terreindelen tussen E en G en ten noordwesten van D 

eveneens middels een oppervlaktekartering onderzocht.  

1.5.2 Fase 2: verkennend en waarderend booronderzoek

Op basis van het door de veldkartering verkregen beeld van de vondstverspreiding 

is in afwijking van het advies van het bureauonderzoek een verkennend/waarderend 

booronderzoek uitgevoerd door over elke vondststrooiing een kruis van boorraaien 

te plaatsen, gericht op (1) het bepalen van de omvang,  diepteligging en gaafheid 

van de vondst- en sporenniveau’s ook waar deze (intact) buiten het bereik van de 

ploeg liggen (waardering) en (2) het in beeld krijgen de diepere bodemopbouw en de 

archeologische potentie (verstoringsgraad) van de  hierin aanwezige Hollandveen- en 

dekzandniveau’s  (verkennening).

1.5.3 Fase 3: Het magnetometrisch onderzoek 

Het magnetometrisch onderzoek is uitgevoerd op terreindelen waar op basis van de 

resultaten van fase 1 en 2 resten van steenbouw werden verwacht. Het doel was ook 

de verspreiding van deze resten in beeld te krijgen.  

1.5.4 Uitvoering

Omdat de percelen van het onderzoeksgebied niet allemaal tegelijkertijd beschikbaar 

waren, is het booronderzoek in twee fasen uitgevoerd (5 september 2016, 25 en 26 

januari 2017 ) en de oppervlaktekarteringen in drie fasen uitgevoerd (24 november 

4  Schute & Kerckhaert 2015.
5   Laan & Tol 2016. Het PvA is 3 augustus 2016 goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente 

Terneuzen).
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2016, 17 januari 2017 en 26 oktober 2017).  Het magnetometrisch onderzoek vond 

plaats op 19 februari en 27 september 2018, de veldtoets op 9 oktober 2018. Het 

magnetometrisch onderzoek is in twee dagen uitgevoerd door Ferry van den Oever 

en Jan de Geus van Saricon. 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 afdeling Zeeland van de AWN Vereniging 

van Vrijwilligers in de Archeologie. 

1.5.5 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 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, voor hun 

enthousiaste en onvermoeibare inzet bij de veldkarteringen.

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

bereidheid om medewerking aan het onderzoek te verlenen (dhr. Tollenaar, dhr. 

Cijsouw, dhr. Bastemeijer, mevr. Riemens en dhr. Dieleman). 

Figuur 1.4
Vrijwilligers in actie in het veld
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Figuur 1.5
Reportage over de veldkartering in de PZC van 27 november 2016.
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2 Overzicht landschappelijke ontwikkeling 

Zeeuws-Vlaanderen

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 noordnoordooste-

lijke 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 grondwaterspiegel 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 veenontwikkeling 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.
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In de 12e eeuw werd het getijdengebied van Zeeuws-Vlaanderen onder invloed van 

de Vlaamse abdijen en de opkomende handelssteden (zoals Brugge) in snel tempo 

ingedijkt. Na de eerste bedijkingen vonden nog regelmatig overstromingen plaats 

door dijkdoorbraken als gevolg van stormvloeden of te intensieve veenwinning. Het 

onderzoeksgebied Hoek-Noorddijk ligt in zo’n dynamisch gebied. Aan de noordzijde 

ligt de Braakman, een grote 14e eeuwse inbraakgeul. Vanuit de Braakman lopen van 

noord naar zuid de kleinere inbraakgeulen Voorste en Achterste Kreek. Het onderzoeks-

gebied ligt in de oksel van de Braakman en de Voorste Kreek. Langs de Voorste Kreek 

ligt een kreekrug die door een circa 80 cm dik pakket kleiige afzettingen van jongere 

overstromingsafzettingen. In noordoostelijke richting wiggen deze jongere afzettingen 

geleidelijk uit. In zuidwestelijke richting is het afdekkende kleipakket relatief dun.

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).
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de tekst genoemde toponiemen.
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3  Gespecificeerde archeologische verwachting

Adrie Tol

Het bureauonderzoek van Schute en Kerckhaert 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;

·	 Op en in het dekzand kunnen kunnen archeologische niveaus voorkomen met 

resten uit het laat paleolithicum, mesolithicum en/of neolithicum. De kans op de 

aanwezigheid van deze resten is afhankelijk van de morfologie en erosiegraad 

van het dekzand. Omdat het dekzand afgedekt is met Hollandveen is het 

naar verwachting relatief intact. De morfologie van het dekzand is onbekend. 

Desondanks is de kans op het aantreffen van de verwachte vindplaatsen op en in 

het dekzand reëel. De top van het dekzand ligt op een diepte van ongeveer 2 – 2,5 

m -NAP.

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

tot hoge archeologische verwachting. Bewoningsresten uit deze perioden zijn 

te verwachten op het Hollandveen mist die goed ontwaterd was. 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 verschillende 

locaties zijn door gebruikers aan het oppervlakte concentraties van vondsten 

aangetroffen (figuur 3.1):

A. Concentratie van (fragmenten van) bakstenen buitendijks langs de Braakman, ter 

hoogte van ’t Sluusje.

C. Concentratie van opgeploegde bakstenen.

D. Verhoging in het landschap waar in het verleden bakstenen/kloostermoppen zijn 

opgeploegd.

E. Gebied waar bakstenen/kloostermoppen zijn gevonden en nog steeds worden 

opgeploegd.

G. Verhoging nabij boerderij Den Abeele waar bij sloopwerkzaamheden 

kloostermoppen zijn aangetroffen.

In het bureauonderzoek worden verschillende mogelijke verklaringen gegeven voor 

de vele vondsten van kloostermoppen uit grofweg 12e – 14e eeuw aan het oppervlak 

6  Deze tekst is gebaseerd op hoofdstuk 2 uit Schute & Kerckhaert (2015).
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van het onderzoeksgebied. Een eerste mogelijke verklaring is de aanwezigheid ter 

plekke	van	een	“verdronken	dorp”	uit	de	middeleeuwen.	De	vraag	is	dan	om	welk	dorp	

het zou kunnen gaan. In eerste instantie is in het bureauonderzoek uitgegaan van de 

theorie dat de aangetroffen resten toebehoren aan het verdronken dorp Vremdijcke. 

Op basis van historische bronnen en kaarten lijkt dit de auteurs zeer onwaarschijnlijk 

omdat het laatmiddeleeuwse Vremdijcke waarschijnlijk 1,5 km ten noordoosten van 

het onderzoeksgebied lag. Indien het inderdaad om een verdronken dorp gaat dan zijn 

Wevelswaele, Pakinghe en vooral Coudekercke waarschijnlijkere opties.

Een tweede mogelijke verklaring voor de vele oppervlaktevondsten is dat in het 

onderzoeksgebied enkele verspreid gelegen (verdronken) huisplaatsen of boerderijen 

aanwezig zijn. 

Een laatste mogelijke verklaring is dat het om verspoeld materiaal gaat. De inbraak 

van de Braakman rond 1400 ging met zoveel kracht gepaard dat resten van steenbouw 

over grote oppervlakten verspreid kunnen zijn geraakt. De veelheid aan vondsten wijst 

dan wel op middeleeuwse bewoning, maar deze hoeft niet ter plaatse van het onder-

zoeksgebied geweest zijn maar op enige afstand ervan.

Figuur 3.1
Overzicht van archeologische waarnemingen. 
Locaties (uit Schute & Kerckhaert 2015).
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4 Verkennend booronderzoek

Jos de Moor & Adrie Tol

4.1 Inleiding

De bodemopbouw van vindplaats Noorddijk is door middel van een 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 plangebied 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?

4.2 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.7 

Tijdens het booronderzoek zijn in totaal 73 verkennende boringen gezet (figuur 4.1). 

De boringen zijn in kruisende raaien geplaatst over elke te onderzoeken locatie. De 

onderlinge afstand van de boringen varieert van 25 m tot 10 m. De boringen zijn 

uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met 

een diameter van 3 cm. De gemiddelde diepte van de meeste boringen bedroeg 1,5 

m -mv. Vooraf was het plan om gemiddeld één op de vijf boringen door te zetten 

tot in de top van het dekzand. Bij uitvoering van het veldwerk bleek echter dat in 

delen van het onderzoeksgebied met water verzadigd zand reeds binnen de 1,5 

meter onder maaiveld aanwezig was. Op deze locaties was het niet mogelijk om 

dieper te boren. 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 2 

achter in het rapport opgenomen.

7  Laan & Tol 2016.
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4.3 Resultaten verkennend booronderzoek

4.3.1 Algemeen

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 intacte podzolbodem 

aanwezig. Het dekzand is in beperkte mate aangetroffen in het onderzoeksgebied, ten 

zuidwesten van de Noorddijk en ten noordoosten van de Voorste Kreek (figuur 4.2). 

De top van het dekzand ligt ten noordoosten van de Voorste Kreek rond de 2 m -mv 

(boring 1) en bij de boringen ten zuidwesten van de Noorddijk tussen de 2,5 en 2,9 m 

-mv.

Boven het dekzand ligt een pakket zeggeveen, dat behoort tot de Formatie van 

Nieuwkoop. Evenals het dekzand kent het veen een beperkte verspreiding in het 

onderzoeksgebied (figuur 4.3). De top van het veen is veelal veraard, hetgeen 

aangeeft dat de top van het veen een tijd droog heeft gelegen. In boringen 1, 18 en 

44 is de top van het veen niet veraard, hier is mogelijk altijd sprake geweest van natte 

omstandigheden en/of heeft erosie van de bovenkant van het veen plaatsgevonden. 

De bovenkant van het veen ligt veelal tussen de 1,5 en 2 meter onder maaiveld.
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Figuur 4.1
Vindplaats Noorddijk. Overzicht  ligging en 
nummering van de verkennende boringen 
(zwart, boringen 1-73), boorprofielen (rood) en 
boringen van de veldtoets geofysisch onder-
zoek (zwart, boringen 100-123).
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De bovenkant van het bodemprofiel bestaat uit mariene afzettingen, deze zijn in alle 

boringen aangetroffen. De mariene afzettingen in het plangebied bestaan uit zandige 

opvullingen van getijdegeulen (kreekruggen) en uit meer kleiige wad-kwelderaf-

zettingen. De geul-/kreekrugsedimenten bestaan zowel uit sterk siltige, matig fijne 

kalkrijke zanden als uit horizontaal gelaagde sterk zandige, iets humeuze kalkrijke klei, 

afgewisseld met dunne kleiiger en zandiger laagjes die vaak schelpgruis bevatten. De 

geulsedimenten komen vooral voor in het centrale deel van het plangebied (tussen de 

Voorste Kreek en de Noorddijk) en in het deel ten noordoosten van de Voorste Kreek 

(figuur 4.4). De top van de geulsedimenten bevindt zich veelal  binnen 1 m -mv. Ten 

zuidwesten van de Noorddijk zijn de geulsedimenten in beperkte mate aangetroffen.

De wad-kwelder afzettingen vormen in het gehele onderzoeksgebied de bovenkant 

van het bodemprofiel. Deze afzettingen bestaan veelal uit ontkalkte, matig tot uiterst 

siltige klei.

Figuur 4.2 
Verspreidingskaart dekzand. 
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Figuur 4.3 
Verspreidingskaart Hollandveen.

Figuur 4.4 
Verspreidingskaart geul-/kreekrugsedi-
menten.
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Figuur 4.5
Lithogenetisch profiel F-F. Voor de ligging van 
het proefiel, zie figuur 4.1.
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Figuur 4.6
Lithogenetisch profiel G-G’. Voor de ligging van 
het proefiel, zie figuur 4.1. 76,71
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Figuur 4.7
Lithogenetisch profiel D-D’. Voor 
de ligging van het proefiel, zie 
figuur 4.1.

Figuur 4.8
Lithogenetisch profiel E-E’. Voor 
de ligging van het proefiel, zie 
figuur 4.1.
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Figuur 4.9
Lithogenetisch profiel B-B’. Voor de ligging 
van het proefiel, zie figuur 4.1.
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Figuur 4.10
Lithogenetisch profiel C-C’. 
Voor de ligging van het 
proefiel, zie figuur 4.1.

Figuur 4.11
Lithogenetisch profiel A-A’. 
Voor de ligging van het 
proefiel, zie figuur 4.1.
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4.3.2 Locatie C

Locatie C vertegenwoordigt een concentratie van opgeploegde bakstenen. 

Puinfragmenten zijn alleen in de drie oostelijke boringen in de bouwvoor aangetroffen 

(figuren 4.5, 4.6 en 4.12). In het grootste deel van de locatie is de bodem opgebouwd 

uit wad- en kwelderafzettingen. In boringen 1 tot en met 3 zijn op een dieper niveau 

ook geul- en kreekafzettingen aanwezig. Centraal lijkt sprake van een lichte verhoging 

van het maaiveld.

4.3.3 Locatie D

Op deze locatie, die een verhoogde ligging heeft, zijn in het verleden bakstenen/

kloostermoppen opgeploegd. De bodem bestaat uit kleiige wad- en kwelderafzettin-

gen op zandige geul- en kreekafzettingen (figuren 4.7 en 4.8). Het grootste deel van 

de locatie heeft een relatief hoge ligging (rond 0,9 m +NAP). Uitzondering vormt het 

noordoosten waar het maaiveld daalt tot 0,2 m -NAP. Boringen met puin zijn opvallend 

genoeg alleen in de noordwestelijke helft aanwezig (figuur 4.12).  Het puin is tot 

maximaal 1 m diepte in de wad- en kwelderafzettingen aangetroffen (maximaal 0,9 m 

-NAP). 
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Figuur 4.12
Verspreiding boringen met puin/baks-
teen. 
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4.3.4 Locatie E

Op deze locatie zijn bij het ploegen regelmatig bakstenen/kloostermoppen gevonden. 

Volgens de boringen bevinden zich overal wad- en kwelderafzettingen. Plaatselijk 

komen vanaf 1 m -mv zandige geul- en kreekafzettingen voor (figuren 4.9 en 4.10). Het 

booronderzoek laat zien dat met name in het centrale deel (ten noordwesten van de 

sloot) sprake is van een concentratie puin in de bouwvoor en top van de wad-kwelder-

afzettingen (tot maximaal 0,1 m -NAP/ 0,95 m -mv; zie ook figuur 4.12).

4.3.5 Locatie G

Deze locatie omvat een verhoging nabij boerderij Den Abeele waar bij sloopwerk-

zaamheden kloostermoppen zijn aangetroffen. Uit het booronderzoek blijkt de bodem 

tot circa 1 m -NAP (circa 2 m -mv) uit wad- en kwelderafzettingen bestaat en dat het 

oosten van de locatie inderdaad een iets hogere ligging heeft (figuur 4.11). Vondsten 

(vnl. baksteenpuin) zijn in alle boringen aangetroffen (maximale diepte circa 2 m -mv), 

met uitzondering van de meest westelijke boring (boring 44, zie figuur 4.12). 

4.4 Conclusies

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 (zie figuren 4.5 tot en met 4.10). 

Grootschalige antropogene verstoringen van de bodemopbouw zijn niet aanwezig. In 

figuren 4.3 tot en met 4.5 zijn de verschillende typen bodemlagen weergegeven, hierbij 

moet opgemerkt worden dat (hoewel niet weergegeven) in alle boringen in de top van 

de bodem wad-kwelderafzettingen zijn aangetroffen. 

Ten zuidwesten van de Noorddijk en ten noordoosten van de Voorste Kreek zijn intacte 

dekzandlandschappen en intacte veenlandschappen aangetroffen. De diepteligging 

van de bovenkant van het dekzand varieert van 2 meter onder maaiveld in het 

noordoosten van het onderzoeksgebied tot bijna 3 m -mv in het zuidwesten van het 

gebied. De bovenkant van het veen ligt op een diepte van 1,5 - 2 m -mv. In het onder-

zoeksgebied zijn geen sedimenten van de Schelde aangetroffen, deze liggen onder 

het dekzand en zijn bij onderhavig booronderzoek niet bereikt met de boringen. In 

figuur 4.4 is te zien dat een groot deel van het onderzoeksgebied wordt gedomineerd 

door de aanwezigheid van zandige geulafzettingen. In deze delen is geen dekzand en 

geen veen aangetroffen. Erosie door de geul is hier de vermoedelijke oorzaak voor het 

ontbreken van veen en dekzand.

Uit het onderzoek is gebleken dat de archeologische verwachting voor de periode 

Paleolithicum t/m Romeinse tijd voor een flink deel van het plangebied aangepast 

dient te worden. Door de erosie van het dekzand en veen door de getijdengeul, 

geldt hier geen verwachting meer voor het aantreffen van resten uit de betreffende 

periodes.

Het onderzoek heeft verder aangetoond dat op alle locaties puinfragmenten in de 

bouwvoor en wad- en kwelderafzettingen aanwezig zijn, waarvan de verspreiding in 

meer of mindere mate is vastgesteld.
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5 Oppervlaktekartering

Adrie Tol & Walter Laan

5.1 Methodiek

Het oppervlak van de percelen ter hoogte van de locaties C, D, E en G zijn gekarteerd 

langs zuidwest-noordoost georiënteerde raaien met een onderlinge afstand van 25 

m. In een later stadium is op de terreindelen ten noordwesten van locaties D en E, 

aansluitend op locatie G, in hetzelfde systeem een veldkartering uitgevoerd. Als laatste 

is een puntlocatie die door een gebruiker als puinrijke locatie werd aangewezen, 

gekarteerd middels twee in een kruis geplaatste raaien. Omdat bijna overal sprake 

was van akkerland, was de vondstzichtbaarheid over het algemeen goed. Alleen het 

perceel ten noordoosten van locatie D bestond uit grasland en had daardoor een 

slechte vondstzichtbaarheid. In de verspreidingskaartjes van de oppervlaktevonden is 

dit duidelijk te zien (figuren 5.2 ev.).

Langs elke raai zijn alle vondsten opgeraapt en per lengtevak van 10 m verzameld 

(figuur 5.1). 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 min 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.

5.2 Het vondstmateriaal

Michiel Goddijn & Sven Baas

Het vondstmateriaal van Hoek-Noorddijk is door middel van een quickscan bekeken 

door M. Goddijn. Hierbij zijn de fragmenten per vondstcategorie geteld en gewogen en 

zo mogelijk een bakselsoort (aardewerk), type (overige vondstcategorieën) en globale 

datering bepaald.

In totaal zijn tijdens de veldkartering 4577 vondsten verzameld (tabel 5.1). Wat opvalt 

is dat bij de categorieën bouwmateriaal en overig nauwelijks 0,5 % van de vondsten 

min of meer scherp te dateren is. Het gaat om enkele  fragmenten tegel, glas en 

ijzer, waarbij het in alle gevallen om objecten uit de 18e eeuw of later gaat. Een sterk 

versleten munt is niet scherper te dateren dan Nieuwe tijd.

Van bijna 22% van het aardewerk kon de ouderdom min of meer scherp bepaald 

worden. Uit de periode van voor de grote overstromingen (circa 1600) zijn 76 scherven 

verzameld. Het oudste materiaal hiervan stamt uit grofweg de 13e eeuw (5 scherven 

blauwgrijs-aardewerk, grijsbakkend (Elmpt?) aardewerk en protosteengoed). De 

overige 71 scheren dateren uit 14e tot 16e eeuw (steengoed (s1), grijsbakkend en 

roodbakkend aardewerk). Het jongere, scherp te dateren aardewerk (van na 1600) 

omvat 88 scherven steengoed (s2), roodbakken aardewerk, pijpaarde, porselein, 

industrieel wit aardewerk, faience, majolica en witbakkend aardewerk. 



32 Noorddijk 

Raai 20

Raai 19

Raai 11

Raai 65

Raai 7
Raai 5

Raai 6

Raai 4

Raai 3

Raai 2

Raai 1

Raai 23
Raai 24

Raai 25

Raai 22

Raai 8

Raai 9

Raai 66
Raai 10

Raai 67
Raai 68

Raai 69

Raai 70

Raai 71

Raai 28

Raai 27

Raai 26

Raai 13

Raai 12

Raai 14

Raai 15
Raai 16

Raai 17

Raai 62
Raai 63

Raai 64

12345678910111213141516171819202122

1234567891011121314151617181920212223

1234567891011121314151617181920212223

1234567891011121314151617181920212223

1234567891011121314151617181920212223

1234567891011121314151617181920212223

1234567891011121314151617

222120191816151413121110987654321

22212019181716151413121110987654321

22212019181716151413121110987654321

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

6
28910

45

7
8
6
9

11
1
2

75431
21

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

10

12

22212019181716151413121110987654321

22212019181716151413121110987654321

21
1918

16151413121110987654321

20191817161514131211109876
4321

20

17

5

1234
678910

5

1234
678910

5

10

123

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

12345678910111213141516171819202122

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1112

1314
1516

1718
1920

2122
23

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1011

1213
1415

1617
1819

2021
2223

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1112

1314
1516

1718
1920

2122
23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1112

1314
1516

1718
1920

2122
23

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

1112
13

2425
26

2425
2627

2425
2627

282425
2627

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1112

1314
1516

1718
1920

2122
23

41000

41000

41250

41250

41500

41500

41750

41750
37

17
50

37
17

50

37
20

00

37
20

00

37
22

50

37
22

50

N

250m0

N:\Lopende Projecten\1633 IVO Terneuzen Hoek Noorddijk\2.uitwerking\1.sporen_en_structuren\Workspaces\NoorddijkVeldkarteringen_def.WOR (6-12-2017)

Figuur 5.1 
Overzicht van de verzamelvakken van de 
oppervlaktekartering. 
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Bouwmateriaal aantal gewicht (gr)

baksteen 2978 83446

dakpan 1 18

drain 22 416

mortel 5 202

steen 676 17908

tegel 19 290

verbrande klei 5 94

subtotaal 3706 102374

Aardewerk

aardewerk-indetermineerbaar 182 1394

Aziatisch porselein 1 5

blauwgrijs 1 15

Delfts blauw miniatuur 1 3

Europees poselein 4 7

faience 3 10

grijsbakkend 9 76

industreel wit 7 22

majolica 3 15

pijpaarde 9 15

porselein 6 23

protosteengoed 3 8

roodbakkend 497 3078

steengoed met glazuur/angobe 19 160

steengoed zonder glazuur/engobe 3 11

witbakkend 14 68

subtotaal 762 4910

Overig

bot 20 72

glas 19 71

brons 1 1

ijzer 25 221

metaal-indetermineerbaar 13 221

munt 4 38

slak 16 133

subtotaal 98 757

Totaal 4577 108169

5.3 Verspreiding van de vondsten

5.3.1 Verspreiding

In figuren 5.2 tot en met 5.6 is de verspreiding van de oppervlaktevondsten 

weergegeven. Er is een onderscheid gemaakt tussen vondsten (vnl. aardewerk) die 

(mogelijk) ouder dan 1600 (gelijktijdig met het verwachte verdronken dorp, dus 

van voor de overstromingen) zijn, al het jongere materiaal (van na de inundaties), 

bouwmateriaal (baksteen, tegels en dakpannen) die een weerspiegeling kunnen zijn 

van de ligging van steenbouw, en alle vondstcategorieën bij elkaar.

De volgende zaken vallen op:

•	 Binnen	de	verspreiding	van	het	bouwmateriaal	(figuur	5.5)	en	alle	vondstcatego-

rieën (naar gewicht, zie figuur 5.3) zijn in grote lijnen twee grotere concentraties te 

onderscheiden: het  noorden van locatie D doorlopend in perceel ten oosten van G 

en het noordwesten van locatie E doorlopend in locatie G.  

•	 De	concentraties	van	locaties	D	en	E	lijken	op	het	eerste	gezicht	binnen	het	onder-

zoeksgebied begrensd te zijn. Op 100 m ten zuiden van locatie E blijkt echter nog 

steeds bouwmateriaal en aardewerk ouder dan 1600 voor te komen.

Tabel 5.1



34 Noorddijk 

•	 De	verspreiding	van	het	vondstmateriaal	(vnl.	aardewerk)	ouder	dan	1600,	dus	

van voor de overstromingen, komt op locaties E en G goed overeen met die van 

het bouwmateriaal. Op locatie D concentreert het oudere materiaal zich in het 

noordoosten. Daarnaast is een concentratie te zien op het perceel ten oosten van 

G.

•	 De	lege	vondstvakken	op	het	graslandperceel	ten	noordoosten	van	locatie	D	geven	

een vertekend beeld en worden waarschijnlijk veroorzaakt door de hier slechte 

vondstzichtbaarheid.

•	 Ter	plaatse	van	locatie	C	zijn	nauwelijks	oppervlaktevondsten	aangetroffen.	

•	 Het	vondstmateriaal	jonger	dan	de	overstromingen	(jonger	dan	1600)	komt	min	of	

meer gelijkmatig verspreid over het hele onderzoeksgebied voor.

5.3.2 Interpretatie 

Omdat de concentraties met ouder  vondstmateriaal in grote lijnen overeenkomen met 

die van het bouwmateriaal is het goed mogelijk dat ter plaatse van  het noordwesten 

van locatie D, het noordwesten van locatie E, locatie G en het perceel ten oosten van 

locatie G resten van steenbouw van een verdronken dorp aanwezig zijn. Mogelijk zijn 

deze resten ook ten noordoosten van locatie D aanwezig, maar dit is door de slechte 

vondstzichtbaarheid aan de hand van de oppervlaktekartering niet toetsbaar gebleken.

Ter  plaatse van locatie C worden geen resten van steenbouw verwacht. Hier ontbreken 

fragmenten van bouwmateriaal en  ouder vondstmateriaal nagenoeg geheel.
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Figuur 5.2 
Overzicht van de verspreiding 
van de oppervlaktevondsten: 
alle vondstcategorieën (aan-
tal).
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Figuur 5.3 
Overzicht van de verspreiding van de opper-
vlaktevondsten: alle vondstcategorieën 
(gewicht).



36 Noorddijk 

41000

41000

41250

41250

41500

41500

41750

41750
37

17
50

37
17

50

37
20

00

37
20

00

37
22

50

37
22

50

N

250m0

Legenda
Totaal aantal bouwmateriaal

39 to 95
17 to 39

8 to 17
4 to 8
2 to 4
1 to 2

N:\Lopende Projecten\1633 IVO Terneuzen Hoek Noorddijk\2.uitwerking\1.sporen_en_structuren\Workspaces\NoorddijkVeldkarteringen_bouwmateriaal.WOR (01/11/2018)

Figuur 5.4 
Overzicht van de verspreiding van de 
oppervlaktevondsten: bouwmateriaal. 
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Figuur 5.5 
Overzicht van de verspreiding van de 
oppervlaktevondsten ouder dan 1600 
(vnl. aardewerk).
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Figuur 5.6 
Overzicht van de verspreiding van de 
oppervlaktevondsten jonger dan 1600 
(vnl. aardewerk).
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6 Geofysisch onderzoek

Ferry van den Oever en Walter Laan

6.1 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 meettechnieken 

zijn magnetometrie, grondradar, weerstandsmetingen en EMI-metingen 

(Electromagnetische Inductie). Elke methode heeft zijn eigen voor- en nadelen bij 

gebruik voor archeologische prospectie. Binnen onderhavig project is, conform het 

bureauonderzoek, gekozen voor het toepassen van magnetometrisch onderzoek.  

6.2 Methodiek

6.2.1 Magnetometrie

Achtergrond
Magnetometrie is een passieve methode die variaties in het aardmagnetisch veld 

meet op een bepaalde plek en gevoelig is voor een wijde reeks van door de mens 

veroorzaakte fenomenen.  Overal op aarde is sprake van een dergelijk magnetisch 

veld. Archeologische objecten of sporen kunnen dit veld zodanig beïnvloeden dat 

deze zijn te meten met apparatuur.  De methode wordt doorgaans ingezet om, ovens, 

muurwerk of uitbraaksleuven te vinden in de ondergrond . Ook kunnen structuren 

als kuilen, greppels en grachten zichtbaar worden indien deze (deels) zijn opgevuld 

met materiaal met magnetische eigenschappen. Voorwaarde om daadwerkelijk een 

fenomeen te vinden is dat deze contrasteert met de magnetische eigenschappen 

van de omliggende bodem. Uiteraard is de methode gevoelig voor het voorkomen 

van metalen in de ondergrond. Om deze reden wordt magnetometrie ook vaak 

gebruikt voor explosievenonderzoek. Figuur 6.1 geeft de werking van magnetometrie 

schematisch weer.

Het visualiseren van de geofysische data is een eerste stap. Voorwaarde hiervoor is dat 

het verzamelen van de geofysische data met kennis van zaken gebeurt zodat een juiste 

instrumentkeuze en opname-instellingen is gewaarborgd. Het vervolgens identificeren 

en interpreteren van de verschillende anomalieën is een stuk ingewikkelder.
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Voor een meer inhoudelijke beschouwing van magnetometrisch onderzoek in 

Nederlandse context wordt verwezen naar het proefschrift van A. Kattenberg uit 2008. 

Alhoewel geofysisch onderzoek de laatste jaren niet stil heeft gestaan sinds 2008 

geeft vernoemd werk een goede inhoudelijke basis. Een ander algemeen naslagwerk 

met goede achtergrondinformatie betreft: Magnetometry for Archaeologists  ,2008, 

AltamiraPress.

Voor de uitvoering en dataverwerking van magnetometrische data en geofysische 

data in het algemeen is het begrip van soorten magnetisme, soorten achtergrondruis, 

soorten magnetometers van belang. Op deze wijze kan een goede instrumentkeuze 

gedaan worden, evenals een juiste meetwijze, dataprocessing en als laatste een juiste 

interpretatie.

Magnetometrisch onderzoek is de meest snelle geofysische meetmethode.  Door 

gebruik te maken van een kar of quad waarop een aantal sensoren is gemonteerd 

zodat zij samen voortbewegen en continue meten is het mogelijk om magnetische 

eigenschappen van een oppervlakte in kaart te brengen. Het dieptebereik tot waar 

deze methode ingezet kan worden is 1 meter tenzij gevoeligere sensoren worden 

gebruikt. 

Vaak wordt deze methode als eerste ingezet om van relatief grote gebieden een indruk 

te krijgen. Als daarna van specifieke gebieden meer detail gewenst is worden tragere 

methoden (als bijvoorbeeld weerstandsonderzoek) ingezet die een hogere resolutie 

kunnen leveren. 

 

De motivatie voor de keuze voor magnetometrie was tweeledig.8 Enerzijds was 

dit de snelheid: Er kunnen in vergelijking met de andere methoden redelijk grote 

oppervlaktes gemeten worden. Anderzijds was de gevoeligheid van magnetometrisch 

onderzoek voor muurwerk in de ondergrond een belangrijk pluspunt om voor 

deze methode te kiezen in het gebied rond Hoek - Noorddijk.  Daarbij kan worden 

aangevuld dat de textuur van de bodem en de geringe diepte van het archeologisch 

materiaal zeer waarschijnlijk geen obstructie voor magnetometrisch onderzoek zou 

opleveren. Een beperking van de magnetometrie is dat deze methode slechts tot circa 

1 m –Mv werkt. In het geval van Hoek Noorddijk, waar de steenbouw dicht onder de 

bouwvoor wordt verwacht, zal deze beperking niet van invloed zijn op de resultaten 

van het onderzoek.

Onderzoeksgebied
Op basis van de oppervlaktekartering, in combinatie met het booronderzoek, zijn 

de locaties D en E voorgedragen voor het geofysisch onderzoek.  Er is om financiële 

redenen gekozen om alleen het westelijke geadviseerde gebied te onderzoeken (figuur 

6.2). Op dit perceel zijn hoge concentraties in de bouwvoor aangetroffen tijdens de 

veldkarteringen. Bovendien heeft het booronderzoek geen beperkingen aangegeven 

die de beperkte dieptewerking van magnometrie nadelig kunnen beïnvloeden. Het 

zuidelijk deel van de locatie is bij het onderzoeksgebied getrokken omdat hier veel 

minder oppervlakte- en boorvondsten zijn gedaan. Er kon dan getoetst worden of dit 

inderdaad samenhangt met afwezigheid van resten van steenbouw in de bodem. 

Tijdens de eerste velddag kreeg de apparatuur problemen en kon het te onderzoeken 

gebied niet afgemaakt worden. Omdat de resultaten wel bruikbaar waren is de 

uitslag gebruikt om het te onderzoeken gebied aan te passen. In overleg met de 

8  Schute & Kerckheart 2015.

Figuur 6.1
Werking magnetometrie.
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opdrachtgever is toen besloten om het vervolg vooral te richten op het zuidelijk deel.  

Om deze reden wijkt het onderzochte gebied af van het vooraf bepaalde gebied. Doel 

van het magnetometrisch is om vast te stellen of in het onderzoeksgebied resten van 

steenbouw in de bodem aanwezig zijn. 

Werkwijze

Het magnetometrisch onderzoek is uitgevoerd door Saricon met een Vallon 4-sonde 

systeem met een handkar in combinatie met een Vallon 8-sondesysteem met een 

quad. Beide systemen waren uitgerust met dGPS waarmee de positie van de metingen 

met hoge nauwkeurigheid is geregistreerd. De sondeafstand in deze apparatuur is zeer 

klein (33cm) waardoor er altijd met een zeer hoge resolutie is gemeten. De verticale 

sensorafstand per sonde bedraagt ca. 50cm. 

Figuur 6.2
Advies onderzoeksgebied magnetometrisch 
onderzoek. In paars de geadviseerde gebie-
den voor geofysisch onderzoek. In blauw het 
daadwerkelijke onderzoeksgebied.
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Vanzelfsprekend geldt: hoe hoger de meetdichtheid, hoe hoger de informatiedicht-

heid. De onderlinge meetafstand moet zodanig zijn gekozen, dat het gezochte object 

(bijvoorbeeld een muur) ook daadwerkelijk gedetecteerd kan worden. Een te grote 

onderlinge afstand (snelle scan) heeft als reëel risico dat er ofwel structuren gemist 

worden, ofwel dat er softwarematig op basis van vergelijkbare contrastwaarden 

structuren gecreëerd worden die in werkelijkheid geen relatie hebben. Een voldoende 

dicht meetgrid voorkomt deze false positives/negatives.

De KNA verwijst met een toelichting naar de Engelse Handleiding ‘Geophysical Survey 

in Archaeological Field Evaluation, 2012’ van de English Heritage (EH). De Guidelines 

van de EH adviseren een onderlinge afstand tussen meetlijnen van maximaal 100cm, 

maar 50cm heeft de voorkeur. Met de gebruikte apparatuur wordt dus ruim voldaan 

aan de eisen van de KNA. Het hoge aantal sensors zorgt er daarbij voor dat er veel 

oppervlakte per dag gemeten kan worden. In de begroting is rekening gehouden met 

een te meten oppervlakte van maximaal 5 ha. De eindbestanden (inclusief de ruwe 

geofysische data) zullen digitaal worden opgeleverd. 

Verwerking van de meetgegevens

De data van de magnetometer is opgenomen, geëvalueerd en verwerkt met het 

programma EVA2000. 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 magnetometerdata. 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.

Figuur 6.3
Meetsysteem.
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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?

Als structuren eenzelfde oriëntatie laten zien als een verwachte verstoring (bijv. 

drainage) dan moeten deze  met argwaan worden bekeken.

6.2.2 Veldtoets 

Het geofysisch onderzoek dat is uitgevoerd heeft een aantal anomalieën opgeleverd. 

In het veld is de zgn. veldtoets uitgevoerd. De anomalieën bestonden voornamelijk 

uit lijnvormige elementen. Bij de veldtoets is geprobeerd direct in de kern van een 

lijnelement een boring te zetten en een verklaring te vinden in de bodem. Als daaruit 

een duidelijk beeld ontstond (bijv. een ondoordringbaar bakstenen laag) was de 

veldtoets voor die anomalie gereed. Als er nog vragen waren werd er vanuit de kern 

langs een raai naar buiten gewerkt. 

6.3 Resultaten magnetometrisch onderzoek en veldtoets

6.3.1 Magnetometer

Figuur 6.4 laat de visualisatie van de magnetometrie-data zien. De visuele verschillen 

tussen het noordelijk en het zuidelijk deel zijn veroorzaakt door verschillende meetom-

standigheden.  Het noordelijke deel was grasland tijdens het meten, het zuidelijk deel 

was geploegd tijdens de meetsessie.

Er zijn mogelijk muurresten of funderingsrestanten aanwezig in het noordelijk deel. 

Ook zijn er vagere lijnstructuren (rechtlijnig tot nagenoeg cirkelvormig) zichtbaar 

(figuur 6.6).

Ook zijn er duidelijk enkele individuele anomalieën zichtbaar. Het betreft hier vaak een 

stuk metaal/metaalhoudend object. Individuele, sterk magnetische objecten kunnen er 

als volgt uitzien (figuur 6.5).

Aan de oostelijke locatiegrens (zie figuur 6.6) is een duidelijk verstoorde zone 

aanwezig. Op het maaiveld zijn hier duidelijk veel vondsten uit de nieuwe tijd zichtbaar 

incl. asbest. Een mogelijk interpretatie is dat het om een verploegde strook afval gaat 

dat van de Noorddijk op het aangrenzende land is gestort. 
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Resultaten Magnetometrie.

Figuur 6.5
Individuele ferrohoudende objecten
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Figuur 6.6
Gemarkeerde anomalieën.
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6.3.2 Resultaat veldtoets 

In figuur 6.7 zijn de boringen van de veldtoets weerggeven.

In het noordelijk deel zijn op een aantal plekken archeologische niveaus aangetroffen. 

Op één plek (Boorpunt 119, zie figuur 6.8) is ondoordringbaar muurwerk of bakstenen 

laag aangetroffen. In de boringen 116 en 117 is een heel vuile laag aangetroffen op een 

diepte van 40 tot 90 cm -mv. Hier leek een spoor aangeboord te zijn. 

In boringen 106, 108 en 110 zijn scherven aardewerk aangetroffen.9 

•	 Uit	boring	106	is	een	fragment	roodbakkend	ongeglazuurd	aardewerk	afkomstig.	

Het aardewerk is reducerend en vervolgens oxiderend gebakken gezien de grijze 

kern en de bruinrode buiten en binnenzijde. De binnenzijde lijkt te zijn verbrand/

verwarmt. Dit is vermoedelijk gebeurd tijdens het gebruik omdat er geen sporen 

van verhitting op de breuk zitten.

	•	 Uit	boring	108	is	een	randfragment	grijsbakkend	aardewerk	afkomstig.	Het	

fragment is sterk verweerd en afgerond. Dit wijst erop dat het fragment in 

secundaire context is aangetroffen. Grijsbakkend aardewerk komt vanaf ca. de 13e 

eeuw voor tot en met de Nieuwe tijd. 

•	 Uit	boring	110	zijn	drie	wandfragmenten	roodbakkend	aardewerk.	Eén	fragment	

bevat sporen van verhitting aan de buitenzijde, vermoedelijk door plaatsing in 

een open vuur. Eén fragment is aan de binnenzijde geglazuurd. Volledig inwendig 

geglazuurd aardewerk komt voor vanaf de eerste helft van de 15e eeuw. De andere 

twee fragmenten zijn ongeglazuurd. Ongeglazuurd roodbakkend aardewerk komt 

voor vanaf ca. 1200 en kent zijn hoogtepunt rond de 15e eeuw.

In boring 100 tot 105 is er sprake van natuurlijke afzettingen die waarschijnlijk een 

anomalie hebben veroorzaakt. In boring 100 tot en met 105 lijkt er een soort geul 

aanwezig te zijn met daarin wat indicatoren (verbrande klei, baksteen en lagen 

houtskool).

In boringen 113, 114 en 115 leek er vooral veel materiaal in de bouwvoor aanwezig te 

zijn. 

In het zuidelijk deel was de bodem (klei) zeer droog en was het bijna niet mogelijk een 

boring te zetten. Om deze reden is er beperkt aantal boringen gehaald. Op vier plekken 

is in de kern van een lijnvormig element geboord tot 1,20 diep. Helaas is het niet 

gelukt om in het zuidelijk deel een verklaring voor het voorkomen van de anomalieën 

te vinden. Er is geen duidelijke baksteen laag of natuurlijke laag aangetroffen in de 

boringen 120 tot 123.

9  Determinatie Sven Baas.



Noorddijk     47

121

120

107

108
112

109
110

106

118

119

111

122

123

117

115

114
113

116

103

102

101
100

105

104

121

120

107

108
112

109
110

106

118

119

111

122

123

117

115

114
113

116

103

102

101
100

105

104

41200

41200

37
18

00

37
18

00

37
20

00

37
20

00

N

50m0

N:\Lopende Projecten\1633 IVO Terneuzen Hoek Noorddijk\2.uitwerking\1.sporen_en_structuren\Workspaces\Noorddijk_Veldtoets.WOR (07/11/2018)

Figuur 6.7
Geïdentificeerde  anomalieën  en boringen 
veldtoets

Figuur 6.8
Boring 119 met baksteenpuin op 
70-80 cm – mv.
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6.3.3 Conclusies magnetometrisch onderzoek

Bij de meeste onderzochte anomalieën heeft de veldtoets ook daadwerkelijk 

archeologische indicatoren opgeleverd (figuur 6.9). Op een plek is ondoordringbaar 

baksteen aangetroffen. Het baksteen op deze plek is zeer waarschijnlijk onderdeel 

geweest van muurwerk. Op een andere plek is een zeer vuile laag aangetroffen die qua 

oriëntatie en locatie overeenkomt met de lijnen aangegeven in het magnetometrie 

onderzoek (boringen 106 t/m 110). Hierbij wordt gedacht aan een uitbraaksleuf. 

Ook op de locatie van boorpunten 116 en 117 lijkt een archeologisch spoor aangeboord 

te zijn. 

Dat niet alle lijnen als resten van bouwwerken gezien kunnen worden blijkt uit de 

boringen 100 t/m 104. Hier lijkt sprake van een greppel of geul die is gevuld met enkele 

puinfragmenten. De veldtoets heeft over de fenomenen in het zuidelijk deel geen 

duidelijk uitleg gevonden. Hier is geen baksteen, puin of vuile laag aangetroffen.  
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Figuur 6.9
Resultaten veldtoets.
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7 Conclusie en advies

7.1 Conclusie

Het inventariserend veldonderzoek naar de vindplaats Hoek-Noorddijk 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.

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

een getijdenlandschap aanwezig. Dit bestaat overal uit kleiige wad-kwelderafzettin-

gen die lokaal zandige geul- en kreekrugafzettingen afdekken. De getijdensafzet-

tingen liggen op Hollandveen op dekzand. Ten zuidwesten van de Noorddijk en ten 

noordoosten van de Voorste Kreek zijn intacte dekzandlandschappen ( 2 tot 3 m -mv) 

en intacte veenlandschappen (1,5 – 2 m -mv) aangetroffen. In de andere delen is 

dekzand en veen geërodeerd door de geulafzettingen van het getijdelandschap. 

In de 12e eeuw werd het getijdengebied van Zeeuws-Vlaanderen onder invloed van 

de Vlaamse abdijen en de opkomende handelssteden (zoals Brugge) in snel tempo 

ingedijkt. Na de eerste bedijkingen vonden nog regelmatig overstromingen plaats door 

dijkdoorbraken als gevolg van stormvloeden of te intensieve veenwinning. Het onder-

zoeksgebied Hoek-Noorddijk ligt in zo’n dynamisch gebied. Aan de noordzijde ligt de 

Braakman, een grote 14e eeuwse inbraakgeul. Vanuit de Braakman lopen van noord 

naar zuid de kleinere inbraakgeulen Voorste en Achterste Kreek. Het onderzoeksge-

bied ligt in de oksel van de Braakman en de Voorste Kreek. Langs de Voorste Kreek 

ligt een kreekrug die door een circa 80 cm dik pakket kleiige afzettingen van jongere 

overstromingsafzettingen. In noordoostelijke richting wiggen deze jongere afzettingen 

geleidelijk uit. In zuidwestelijke richting is het afdekkende kleipakket relatief dun.

Archeologische verwachting voor het dekzand en Hollandveen
Uit het onderzoek is gebleken dat de archeologische verwachting voor de periode 

Paleolithicum t/m Romeinse Tijd voor een flink deel van het plangebied aangepast 

dient te worden. Door de erosie van het dekzand en veen door de getijdengeul, 

geldt hier geen verwachting meer voor het aantreffen van resten uit de betreffende 

periodes.

Locaties A, C, D, E en G met laatmiddeleeuwse oppervlaktevondsten 
Tijdens het bureauonderzoek zijn vijf locaties met oppervlaktevondsten 

(m.n. kloostermoppen) uit grofweg de 12e – 14e eeuw geïdentificeerd. In het 

bureauonderzoek worden verschillende mogelijke verklaringen gegeven voor de vele 

oppervlaktevondsten:

•	 De	aanwezigheid	ter	plekke	van	een	“verdronken	dorp”	uit	de	middeleeuwen.	Het	

zou dan kunnen gaan om  Wevelswaele, Pakinghe en vooral Coudekercke. 

•	 De	aanwezigheid	ter	plekke	van	enkele	verspreid	gelegen	(verdronken)	

huisplaatsen of boerderijen aanwezig. 

•	 Het	gaat	om	verspoeld	materiaal	van	steenbouw	dat	als	gevolg	van	de	inbraak	van	

de Braakman rond 1400 over grote oppervlakten verspreid is geraakt. 

De tijdens het onderzoek vastgestelde oppervlakteconcentraties van bouwmateriaal 

en ouder vondstmateriaal (voor 1600) liggen ter plaatse van de locaties D, E en G en 
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Figuur 7.1
Overzicht van grootste concentraties aan 
oppervlaktevondsten van laatmiddeleeuws 
aardewerk en bouwpuin te Hoek-Noorddijk.
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de tussengelegen zones (figuur 7.1). Daarnaast is ruim 100 m ten zuiden van locatie 

E, tijdens een kleinschalige kartering de aanwezigheid van bouwmateriaal en ouder 

vondstmateriaal vastgesteld. Het booronderzoek heeft aangetoond dat op deze 

locaties puin is tot maximaal 2 m diepte in de wad- en kwelderafzettingen aanwezig 

is. Dit betekent dat de oppervlaktevondsten opgeploegd zijn. Mogelijk duidt dit op de 

aanwezigheid in de bodem van resten van steenbouw uit de late middeleeuwen. 

Op locatie C zijn geen grote concentraties van oppervlaktevondsten aangetroffen. 

Het booronderzoek heeft in de oostelijke boringen wel bouwpuin opgeleverd, maar 

dit bevond zich steeds in de bouwvoor. Mogelijk gaat het hierbij om opgebracht 

materiaal. Voor deze locatie lijkt de kans op steenbouw daarom kleiner. Locatie A is 

niet onderzocht.

De vermoede aanwezigheid van steenbouw is voor locatie E middels geofysisch 

onderzoek getoetst. Daarbij is deels ter plaatse van het onderzoeksgebied van de 

oppervlaktekartering gemeten en deels ten zuiden ervan (figuur 7.2). Verschillende 

lineaire en gebogen structuren (anomalieën) zijn aangetroffen. Uit de veldtoetst blijkt 

dat het voornamelijk om resten van muurwerk en grondsporen (greppels?) gaat, maar 

dat ook natuurlijke fenomenen (geulen) aanwezig kunnen zijn. De ligging van deze 

anomalieën strekt zich uit tot minimaal 50 m ten zuidoosten van het onderzoeksgebied 

van de oppervlaktekartering en mogelijk nog verder.

 

Het geofyssisch onderzoek op locatie E toont aan dat in ieder geval een deel van 

vindplaats Hoek-Noorddijk bestaat uit resten van een verdronken steenbouw-vind-

plaats uit de late middeleeuwen. Of op locaties D en G ook steenbouw aanwezig is, is 

niet onderzocht. Gezien het vele bouwpuin en laatmiddeleeuwse aardewerk op deze 

plekken, is de kans hierop echter als hoog in te schatten. 

Als we er vanuit gaan dan de grootste concentraties met bouwpuin en 

laatmiddeleeuws aardewerk de ligging van verdronken stenen gebouwen 

weerspiegelen, dan kunnen deze verwacht worden in een gebied van 350 m bij 500 m 

dat van noordwest naar zuidoost wordt doorsneden door de Noorddijk. Het gebied 

wordt in het noordwesten en oosten globaal begrensd door de Braakman en de 

Voorste Kreek. In westelijke en zuidelijke richting is in het onderzoeksgebied van 

de oppervlaktekartering geen duidelijke afnames in de dichtheid van oppervlakte-

vondsten vastgesteld. Mogelijk loopt de vindplaats in deze richtingen verder door. 

De verspreiding van de geofysische fenomenen  en de aanwezigheid van relevant 

archeologisch vondstmateriaal ruim 100 m ten zuiden van locatie E, lijken aan te geven 

dat de vindplaats in ieder geval in zuidelijke richting verder doorloopt.

Over de aard van de verdronken steenbouw, heeft het onderzoek geen opheldering 

gegeven. Het redelijk aaneengesloten karakter van de vondstverspreiding suggereert 

dat het om dicht op elkaar staande gebouwen van een dorp gaat. De aanzienlijke 

omvang van de vindplaats (ruim 20 ha) lijkt daarentegen eerder te wijzen op verspreide 

bewoning. Beide opties zijn dus mogelijk, maar ook een combinatie van een gehucht 

met verspreide bewoning kan een optie zijn.  

Duidelijk is wel dat de vindplaats niet volledig uit verspoeld bouwpuin en nederzet-

tingsafval bestaat. Al valt niet uit te sluiten dat delen van de vondstverspreiding door 

verspoeling als gevolg van de inbraak van de Braakman tot stand is gekomen.
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7.2 Evaluatie onderzoeksmethodiek verdronken steenbouwvind-

plaatsen

Vindplaats Hoek-Noorddijk is een vindplaats de geïdentificeerd is op basis van 

meldingen van oppervlaktevondsten zonder dat er eenduidige aanwijzingen vanuit 

historische bronnen zijn voor de aanwezigheid van steenbouw in de bodem. Daarmee 

is het onderzoek van deze vindplaats een geschikte casus voor een evaluatie van de 

beste onderzoeksmethodiek voor verdronken steenbouw-nederzettingen waarvan 

de exacte locatie onbekend is.  Op basis van onze ervaringen tijdens onderhavig 

onderzoek stellen we voor dit type vindplaatsen de volgend onderzoeksmethodiek 

voor:

1) Grootschalige veldkartering in combinatie met een globale determinatie van 

materiaal ouder en jonger dan de overstromingsdatum. Hiermee worden op een 

snelle en efficiënte wijze potentiele locaties van verdronken steenbouw in kaart 

gebracht aan de hand van concentraties oud bouwpuin en ander vondstmateriaal. 

2) Landschapsgericht verkennend booronderzoek. Doel is het in beeld krijgen van de 

algemene bodemopbouw en specifieke landschappelijke elementen als geulen, 

concentraties bouwmateriaal (oppervlaktekartering)

concentraties oppervlaktevondsten ouder dan 1600 (oppervlaktekartering)

Legenda
Steenbouw en greppelstructuren (geofysisch onderzoek)
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Figuur 7.2 
Locatie E met de resultaten van de 
oppervlaktekartering en het geofysisch 
onderzoek.
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overstromingspakketten en vondstlagen in kaart brengen om zo de landschappe-

lijke context van de betekenis van de vondstconcentraties te begrijpen.

3) Geofysisch onderzoek naar aanwijzingen voor steenbouw en andere structuren in 

de bodem. Hiervoor zijn EMI en magnetometrie de meest efficiënte methoden. 

4) Veldtoets om de aard van de geofysische fenomenen vast te stellen. Goede 

technieken hiervoor zijn grondboringen en (handmatig) gegraven kleine 

proefputten. Met name kleine proefputten geven het best inzicht in de aard en 

kwaliteit van steenbouwresten

 

Het inventariserend onderzoek heeft aangetoond dat op locatie E resten van een 

verdronken steenbouw-vindplaats in de bodem aanwezig zijn. Mogelijk strekt het 

gebied met steenbouw zich aan beide  zijden van de Noorddijk uit over een gebied van 

minimaal 20 ha groot. Geadviseerd wordt dit gebied de archeologische dubbelbestem-

ming 1 te geven i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 100m²/0,5 m –Mv (figuur 7.3). Verder 

wordt geadviseerd om de begrenzing van de vindplaats scherper in beeld te krijgen 

door op de westelijk, zuidelijk en zuidoostelijk aangrenzende terreinen een opper-

vlaktekartering uit te voeren. Vervolgens dient binnen de aldus begrensde vindplaats 

middels geofysisch onderzoek en een veldtoets de verspreiding van steenbouw 

gekarteerd te worden. 

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 aanpassingen van omvang en vrijstellingsgrenzen 

niet doorgevoerd kunnen worden.  
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8 Beantwoording onderzoeksvragen

8.1 algemeen

- 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. 

- 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 bestaat overal uit kleiige wad-kwelderafzettingen 

die lokaal zandige geul- en kreekrugafzettingen afdekken. 

In de 12e eeuw werd het getijdengebied van Zeeuws-Vlaanderen onder invloed van 

de Vlaamse abdijen en de opkomende handelssteden (zoals Brugge) in snel tempo 

ingedijkt. Na de eerste bedijkingen vonden nog regelmatig overstromingen plaats door 

dijkdoorbraken als gevolg van stormvloeden of te intensieve veenwinning. Het onder-

zoeksgebied Hoek-Noorddijk ligt in zo’n dynamisch gebied. Aan de noordzijde ligt de 

Braakman, een grote 14e eeuwse inbraakgeul. Vanuit de Braakman lopen van noord 

naar zuid de kleinere inbraakgeulen Voorste en Achterste Kreek. Het onderzoeksge-

bied ligt in de oksel van de Braakman en de Voorste Kreek. Langs de Voorste Kreek 

ligt een kreekrug die door een circa 80 cm dik pakket kleiige afzettingen van jongere 

overstromingsafzettingen. In noordoostelijke richting wiggen deze jongere afzettingen 

geleidelijk uit. In zuidwestelijke richting is het afdekkende kleipakket relatief dun.

- 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?

De getijdensafzettingen liggen op Hollandveen op dekzand. Ten zuidwesten van de 

Noorddijk en ten noordoosten van de Voorste Kreek zijn intacte dekzandlandschap-

pen ( 2 tot 3 m -mv) en intacte veenlandschappen (1,5 – 2 m -mv) aangetroffen. In de 

andere delen is dekzand en veen geërodeerd door de geulafzettingen van het getijde-

landschap.

Uit het onderzoek is gebleken dat de archeologische verwachting voor de periode 

Paleolithicum t/m Romeinse Tijd voor de geërodeerde  delen van het dekzand- en 

veenlandschap aangepast dient te worden. Door de erosie van het dekzand en veen 

door de getijdengeul, geldt hier geen verwachting meer voor het aantreffen van resten 

uit de betreffende periodes.

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

waarden in het gebied?

Het inventariserend onderzoek heeft aangetoond dat in ieder geval op locatie E resten 

van verdronken steenbouw in de bodem aanwezig zijn. Locatie E, maakt samen 

met locaties  D en G deel uit van een groter gebied van ruim 20 ha waar  deze resten 

verwacht kunnen worden
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8.2 Middeleeuwen:

- Dient de zone van ruimtelijke (horizontale en verticale) vondstverspreiding op basis 

van het onderzoek te worden aangepast? 

Als we er vanuit gaan dan de grootste concentraties met bouwpuin en 

laatmiddeleeuws aardewerk de ligging van verdronken stenen gebouwen 

weerspiegelen, dan kunnen deze verwacht worden in een gebied van 350 m bij 500 m 

dat van noordwest naar zuidoost wordt doorsneden door de Noorddijk. Het gebied 

wordt in het noordwesten en oosten globaal begrensd door de Braakman en de 

Voorste Kreek. In westelijke en zuidelijke richting is in het onderzoeksgebied van 

de oppervlaktekartering geen duidelijke afnames in de dichtheid van oppervlakte-

vondsten vastgesteld. Mogelijk loopt de vindplaats in deze richtingen verder door. 

De verspreiding van de geofysische fenomenen  en de aanwezigheid van relevant 

archeologisch vondstmateriaal ruim 100 m ten zuiden van locatie E, lijken aan te geven 

dat de vindplaats in ieder geval in zuidelijke richting verder doorloopt.  

De vondsten die samenhangen met het verdronken dorp bevinden zich in de 

bouwvoor, en de onderliggende kleiige getijdeafzettingen (maximaal 2,0 m -mv).

- Zijn er archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, 

diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke verspreiding?

Het geofysisch onderzoek en de grondboringen hebben de aanwezigheid van 

grondsporen (waarschijnlijk greppels) en stenen muurwerk van verdronken steenbouw 

uit de 13e tot 16e eeuw aangetoond. 

- Passen de resultaten van het onderzoek bij het beeld van de eerder gedane vondsten?

Ja.

- Kan aanvullend iets worden gezegd over de interpretatie van de vondsten als de 

locatie van Vremdijcke of een ander dorp?

Nee.

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

vindplaats (bijvoorbeeld  kerk, kerkhof, huizenbouw)?

De resultaten van de gehanteerde onderzoeksmethoden hebben hier geen uitsluitsel 

over gegeven. 
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