
Resten van een verdronken woonlandschap uit 
de late middeleeuwen langs de Colijnsplaat-
seweg tussen Kortgene en Colijnsplaat

478

A
rc
ho

l
Archeologische opgraving volgens de variant archeologische begeleiding 
in het tracé van een nieuwe sloot te Kortgene-Colijnsplaat, 
gemeente Noord-Beveland

S.H. Beuger
T.A. Goossens

Archol



Resten van een verdronken woonlandschap uit de 

late middeleeuwen langs de Colijnsplaatseweg 

tussen Kortgene en Colijnsplaat

Archeologische opgraving volgens de variant archeologische begeleiding in het tracé 

van een nieuwe sloot te Kortgene-Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland

S.H. Beuger
T.A. Goossens



Colofon

Archol Rapport 478

Resten van een verdronken woonlandschap uit de late middeleeuwen langs de 

Colijnsplaatseweg tussen Kortgene en Colijnsplaat.

Archeologische opgraving volgens de variant archeologische begeleiding in het tracé 

van een nieuwe sloot te Kortgene-Colijnsplaat, gemeente Noord-Beveland.

Projectleiding:  drs. T.A. Goossens

Auteur(s):   S.H. Beuger MA & drs. T.A. Goossens

Met bijdragen van:  drs. R. Houkes

    dhr. W.J. Kuijper

    drs. D.R. Stiller 

    dr. Y. Van Amerongen Msc

    

Tekstredactie  drs. T.A. Goossens

Beeldmateriaal:   S.H. Beuger MA

    drs. W.N.H. Laan

Opmaak:   dhr. A.J. Allen

Druk:    Haveka, Alblasserdam

Datum:   03-02-2020

Versie:   2.1

Status:   definitief

Autorisatie:  drs. T. A. Goossens

Handtekening

ISSN 1569-2396

© Archol, Leiden 2020

Einsteinweg 2

2333 CC Leiden

info@archol.nl

Tel. 071 527 33 13



Inhoudsopgave

Samenvatting 5

1 Inleiding 7

 1.1 Aanleiding en doelstelling 7

 1.2 Onderzoeksgebied 8

 1.3 Onderzoeksopzet en organisatie 8

 1.4 Administratieve gegevens 9

2 Doel- en vraagstellingen 11

 2.1 Inleiding 11

 2.2 Vraagstellingen 11

3 Methodiek veldwerk 13

 3.1 Methodiek fysische geografie 13

 3.2 Methodiek opgraving 13

  3.2.1 Monstername 14

4 Landschappelijk kader 17

 4.1 Fysisch-geografische kenmerken  17

 4.2 Historisch landgebruik 18

  4.2.1 Resultaten vooronderzoek 18

5 Archeologie en historische kader 21

 5.1 Archeologische Microregio 21

  5.1.1 Resultaten, kennis en kennislacunes per relevante periode 21

  5.1.2 Vooronderzoek 21

6 Resultaten landschappelijk onderzoek  25

 6.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied  25

 6.2 Historisch-geografisch landschap 26

 6.3 Relatie landschap en archeologie  29

7 Resultaten late middeleeuwen 31

 7.1 Inleiding 31

 7.2 Zone 1 31

 7.3 Zone 2 33

  7.3.1 Gebouw 1 (zone 2) 35

 7.4 Zone 3 37

 7.5 Zone 4 38

 7.6 Voedseleconomie 39

  7.6.1 Materiaal, methoden en data-analyse 39

  7.6.2 Resultaten 39

 7.7 Mollusken 41



 7.8 Aardewerk en bouwmateriaal late middeleeuwen 42

  7.8.1 Gebruiksaardewerk 42

  7.8.2 Bouwkeramiek 43

  7.8.3 Conclusie keramiek 44

 7.9 Steen 44

  7.9.1 Inleiding 44

  7.9.2 Onderzoeksvragen 44

  7.9.3 Methoden en technieken 44

  7.9.4 Resultaten 45

  7.9.5 Conclusie natuursteen 47

 7.10 Overige sporen en vondsten  47

 7.11 Conclusie, omvang, aard en ontwikkeling complex 48

 7.12 Inbedding resultaten in regionaal onderzoek 50

8 Beantwoording onderzoeksvragen 55

9 Advies vervolgonderzoek 59

Literatuur  60

Lijst van figuren 63

Lijst van tabellen 64

Bijlage 1 Sporenlijst 65

Bijlage 2 Vondstenlijst 67

Bijlage 3 Profielbeschrijvingen 69

Bijlage 4 Sporenkaart met spoornummers 73



Kortgene-Colijnsplaat    5

Samenvatting

Archol bv heeft in de nazomer van 2018 in opdracht van Waterschap Scheldestromen 

een archeologische opgraving volgens de variant archeologische begeleiding 

uitgevoerd langs de zuidzijde van de Colijnsplaatseweg tussen Kortgene en 

Colijnsplaat, in de gemeente Noord-Beveland. Het Waterschap heeft langs deze route 

een nieuwe sloot aangelegd, waarbij mogelijk archeologische waarden verstoord 

zouden worden. Vooronderzoek had immers uitgewezen dat hier met name resten 

uit de late middeleeuwen waren te verwachten. Het archeologisch onderzoek heeft 

deze verwachting bevestigd. Binnen het tracé van de sloot zijn onder een pakket 

overstromingsafzettingen clusters van goed bewaarde bewoningsporen uit de late 

middeleeuwen aangetroffen. Het betreft intact muurwerk, verspoelde muurresten, 

kuilen en ophogingslagen. De vindplaats is gelegen op post-Romeinse kwelderafzet-

tingen die na de inpoldering (met een aanvang in  vermoedelijk de 11e eeuw)  deels 

zijn opgehoogd. De exacte aard van de vindplaats is onbekend, gezien de beperkte 

breedte van het onderzoeksgebied. Echter, uitgaande van de spreiding van de resten 

wordt er vanuit gegaan dat het een nederzettingsterrein betreft. Er zijn binnen de 

sporenclusters twee structuren te onderscheiden, namelijk een gebouw en een dam- of 

dijklichaam.
14C-onderzoek van botanische macroresten uit de ophogingslagen wijst op een 

begindatering tussen 1223-1289 cal n.Chr. voor de vindplaats. Dit komt overeen met 

de datering van het aardewerk dat op de vindplaats is aangetroffen. De bewoning 

heeft mogelijk één of enkele generaties geduurd. Vondstmateriaal uit de periode 

1450-1530 blijkt in ieder geval te ontbreken. Na een hiaat van meer dan 200 jaar vond 

in 1530 een historisch gedocumenteerd overstroming plaats (Sint Felix-vloed), waarna 

Noord-Beveland tientallen jaren onder water stond. De ruïne van de laatmiddeleeuwse 

vindplaats moet tot kort voor de overstroming nog zichtbaar zijn geweest, maar is toen 

uiteindelijk voor het grootste deel afgedekt geraakt met sediment

Ten noordoosten van het onderzoeksgebied is in 2013 een versterkte huisplaats 

aangetroffen, op ongeveer 150 m afstand. Er wordt op basis van de datering van 

beide vindplaatsen verondersteld dat er in ieder geval een gedeeltelijke overlap is 

in de bewoning van deze structuren. Er kan daarom gezegd worden dat de beide 

vindplaatsen waarschijnlijk tot dezelfde nederzetting behoren.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol bv heeft in de nazomer van 2018 in opdracht van Waterschap Scheldestromen 

een archeologische opgraving volgens de variant archeologische begeleiding 

uitgevoerd tussen Kortgene en Colijnsplaat, in de gemeente Noord-Beveland. 

Aanleiding van het onderzoek was de aanvraag van een omgevingsvergunning door 

Waterschap Scheldestromen voor de aanleg van een fietspad met begeleidende sloot 

over een afstand van ca. 5,2 km aan de zuidzijde van de Kortgeenseweg, Emelissedijk 

en Colijnsplaatseweg, tussen Kortgene en Colijnsplaat.1 Direct ten noorden van de 

dorpskern van Kortgene, aan de Provincialeweg-Molendijk, zouden de oevers van de 

bestaande watergang op twee locaties natuurvriendelijk worden gemaakt. Het nieuwe 

fietspad zou een breedte van 3 m krijgen. Ten oosten daarvan waren een nieuwe 

berm en een nieuwe watergang gepland. Het nieuwe fietspad zou hierbij deels op de 

plaats van de huidige, te dempen sloot te liggen. Aan de oostzijde van het fietspad 

waren nieuwe watergangen (sloten) gepland, inclusief verwijdering en vervanging 

van bestaande dammen en duikers. De breedte van de watergang ter plaatse van het 

onderzoeksgebied was vooraf op 6,42 m vastgesteld. Het talud diende uitgegraven te 

worden in een verhouding van 1:2, zodat de breedte van de watergang op het diepste 

punt op de meeste plaatsen derhalve 0,50 m zou bedragen. In het onderzoeksgebied 

was een uitgraafdiepte tot 0,45 m -NAP voorzien.  

Het onderzoeksgebied is gelegen binnen de grenzen van het Bestemmingsplan 

Noord-Beveland Landelijk gebied (2013). Binnen het onderzoeksgebied geldt Waarde 

Archeologie 2. Dit betekent dat voor graafwerkzaamheden met een oppervlak groter 

dan 250 m2 die dieper reiken dan 0,40 m –mv, de uitvoering van een archeologisch 

(voor)onderzoek noodzakelijk is. 

In september 2017 is in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

een Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd, gevolgd door een Inventariserend 

Veldonderzoek door middel van boringen (Besuijen & Stevens 2018). Op basis van dit 

vooronderzoek, voorgaand archeologisch (proefsleuven)onderzoek aan de westelijke 

zijde van de Colijnsplaatseweg ter hoogte van de Noordlangeweg en het archeologisch 

advies van het Oosterschelde Archeologisch Samenwerkingsverband (AOS, 16 

mei 2018) werd duidelijk dat de geplande werkzaamheden eventuele aanwezige 

archeologische waarden kunnen verstoren of vernietigen over een traject van 250 m 

lengte. Conform de AMZ-cyclus

(Archeologische MonumentenZorg) zou vooraf dan ook vervolgonderzoek plaats 

moeten vinden in de vorm een Inventariserend Veldonderzoek door middel van 

proefsleuven. Echter, omdat het nieuw te verstoren oppervlak te beperkt (smal) was en 

de technische uitvoer om een pragmatische aanpak vroeg, heeft de gemeente besloten 

dat een Opgraving Landbodems –variant Archeologische Begeleiding (protocol 4004) 

dient te worden uitgevoerd bij graafwerkzaamheden die dieper reiken dan 0,40 m –mv. 

Het onderzoek moest zich hierbij specifiek richten op de voornoemde zone van ca. 250 

m in het plangebied (Figuur 1.1). 

Het onderhavige onderzoek is conform deze richtlijnen en alle andere richtlijnen uit het 

vooraf opgestelde Programma van Eisen (PvE) uitgevoerd.2 Het onderzoek is daarnaast 

conform KNA 4.0 uitgevoerd. 

1  De Visser 2018
2  De Visser 2018.
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1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied beperkte zich tot de nieuw te graven sloot: met name ten 

zuiden van de Colijnsplaatseweg tussen de Noordlangeweg en de boerderij aan de 

Colijnsplaatseweg 36-40. Het betreft een tracédeel in het noorden van ca. 250 m lengte 

en maximaal 4 m breedte (Figuur 1.1)

Het onderzoeksgebied was voor de ontwikkeling van het fietspad in gebruik als 

akkerland. Er waren derhalve geen grootschalige, recente verstoringen te verwachten. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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 een 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. 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek neemt de betrokken overheid een 

besluit (het “selectiebesluit”) hoe met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 

worden omgegaan. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan 

de initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats 

blijft in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving  zoals te Kortgene-

Colijnsplaat.

Het veldwerk is uitgevoerd door Tiziano Goossens (Senior KNA-archeoloog) en Sjoerd 

Beuger (KNA-archeoloog).
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1.4 Administratieve gegevens

Provincie: Zeeland

Gemeente: Noord-Beveland

Plaats: Colijnsplaat

Locatienaam: Colijnsplaatseweg

RD-coördinaten: 47.408,63/401.415,27 (NW)
47.564,20/401.601,78 (NO)
47.410,21/401.413,82 (ZW)
47.566,90/401.599,29 (ZO)

Kadastrale perceelsnummer: 00766 en 0767 (akkerland)

Soort onderzoek: Archeologische opgraving volgens de variant archeologische  
begeleiding

ARCHIS-zaaknummer huidige onderzoek: 4630757100

Projectnaam: Fietspad Kortgene-Colijnsplaat PRJ1291

Planologisch aanleiding: Aanvraag omgevingsvergunning

Oppervlak onderzoekslocatie/Lengte 
tracé:

1600 m2/250 m

Status terrein: Geen status; hoge verwachting voor het Laagpakket van 
Walcheren, Hollandveen Laagpakket en Laagpakket van Wormer 
volgens gemeentelijk beleid

Bekende ARCHIS-waarnemings- en 
vondstmeldingsnummers: -

Zeeuws Archeologisch Depot vondst-
melding:

-

Monumentnummers van gebouwde 
monumenten:

-

Opdrachtgever/contactpersoon: Waterschap Scheldestromen/ M. Besuijen

Contactgegevens opdrachtgever: Postbus 1ooo
4330 ZW Middelburg
Tel. 088 2461503
E-mail Marije.besuijen@scheldestromen.nl

Archeologisch advies en beoordeling 
namens opdrachtgever:

N.J.G. de Visser (Edufact – Advies in Erfgoed)

Contactgegevens archeologisch adviseur: Postbus 331
4330 AH Middelburg
Tel. 06 23284662
E-mail nathaliedevisser@edufact.nl

Bevoegd gezag/contactpersoon: Gemeente Noord-Beveland/ I.M. van Hoorn-De Lange

Contactgegevens bevoegd gezag: Postbus 3
4490 AA Wissenkerke
Tel. 01133 77357
E-mail m.van.hoorn@noord-beveland.nl

Archeologisch advies en beoordeling 
namens bevoegd gezag:

M. van de Glind (Oosterschelde Archeologisch 
Samenwerkingsverband) / Erfgoed Zeeland

Contactgegevens archeologisch adviseur: Postbus 49
4330 AA Middelburg
Tel. 0118 670611
E-mail m.vande.glind@erfgoedzeeland.nl 

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten/depotbeheerder:

Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD)
Erfgoed Zeeland/dhr. J.J.H. van den Berg MA

Contactgegevens/bezoekadres ZAD 
(beheerder):

Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Looierssingel 2, 4331 NK Middelburg
Tel. 0118 670618
E-mail depot@erfgoedzeeland.nl; jjh.vanden.berg@erfgoedzee-
land.nl

Beheer en plaats van digitale documen-
tatie:

e-depot van DANS/KNAW  (easy.dans.knaw.nl); archeodepot.nl

ARCHIS-zaaknummer nieuw aangetroffen 
vindplaats:

4630757100

Complextype van de nieuw aangetroffen 
vindplaats:

Nederzetting (onbepaald), late middeleeuwen A/B

Uitvoerder archeologisch onderzoek/
contactpersoon:

Archeologisch Onderzoek Leiden bv/T.A. Goossens

Contactgegevens Archol: Postbus 9541
2300 RA Leiden
Tel.071 5273313
E-mail: info@archol.nl/t.goossens@archol.nl

Archol-projectcode FKC1806

Periode van uitvoering veldwerk: 03-09-2018 t/m 05-09-2018

Eindrapport gereed: 9 januari 2020

Versie eindrapport: 2.1 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag: 3 februari 2020

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Naam Functie Bedrijf

T.A. Goossens projectleider Archol bv

S.H. Beuger veldarcheoloog Archol bv

D.R. Stiller specialist middeleeuws aardewerk Archol bv

Y. van Amerongen specialist archeobotanie Archol bv

R. Houkes Specialist steen De Litholoog

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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2 Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het doel van Protocol Opgraven is het volledig documenteren van eventueel 

aanwezige archeologische resten, opdat deze zo goed mogelijk ex situ veiliggesteld 

kunnen worden. Onder meer moet worden vastgesteld wat de aard, de ouderdom, 

de exacte omvang, de diepteligging, de gaafheid en de conservering van deze 

archeologische vindplaatsen zijn, voor zover aanwezig binnen de te verstoren delen 

van het plangebied.3

2.2 Vraagstellingen

In het PvE zijn op basis van het vooronderzoek zes onderzoeksvragen geformuleerd:4

1. Zijn binnen het plangebied archeologische sporen of structuren aangetroffen?  Zo ja, 

bespreek: 

 - de horizontale c.q. verticale spreiding van de aanwezige archeologische sporen.

 - de aard, functie en ouderdom van de aanwezige sporen en/of structuren 

2. Koppel de onderzoeksresultaten terug naar de resultaten van eerder uitgevoerd 

onderzoek in de omgeving van het onderzoeksgebied. Hebben de sporen te maken met 

de verhoogde huisplaats die is aangetroffen ten westen van de Colijnsplaatseweg in 

2013? Leg dit uit en illustreer dit. 

3. Bespreek de geologische en archeologische stratigrafie binnen het plangebied en 

koppel de aangetroffen structuren hieraan. Illustreer door middel van profieltekening 

en/of –foto. 

4. Bespreek  de gaafheid van de vindplaats en de conserveringstoestand van 

natuursteen, organisch en ecologisch materiaal. Is de stratigrafie binnen het 

plangebied intact of zijn (grote) verstoringen aanwezig?

5. Welke archeologische sporen en structuren werden in situ bewaard en vanaf welke 

diepte? Geef dit weer op een Advieskaart. 

6. Kunnen op basis van huidig onderzoek aanbevelingen gedaan worden voor 

toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied? Komen de resten in 

aanmerking voor een vindplaats in het gemeentelijk beleid?  

 

3  De Visser 2018.
4  De Visser 2018.
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3 Methodiek veldwerk

3.1 Methodiek fysische geografie

Om meer inzicht te vergaren in de lithostratigrafie van het onderzoeksgebied is elke 25 

m een profielkolom gedocumenteerd (Figuur 3.1). Uitgaande van de civieltechnische 

randvoorwaarden van de slootuitgravingen  en de daarop geënte opgravingsmetho-

diek (zie § 3.2) zijn uiteindelijk samengestelde documenten geregistreerd, waarbij de 

bovenste 30-40 cm (de huidige bouwvoor met opgespitte archeologische resten daarin) 

in de zijkant van het sloottalud en de rest van het bodemprofiel in de zijkant van de 

aangelegde opgravingsputten is vastgelegd. De profielkolommen zijn beschreven 

volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) en direct digitaal in het 

veld ingevoerd in het fysisch geografische registratieprogramma Deborah2. Gemiddeld 

genomen zijn de profielkolommen ca. 70-80 cm -Mv diep.

Aangezien de profielkolommen slechts tot op een beperkte diepte van het sporenvlak 

waren te documenteren  (zie § 3.2), is na afloop van de vlakdocumentatie en de aanleg 

van de nieuwe sloot tevens het volledige sloottalud op foto’s en deels op tekeningen 

vastgelegd om beter inzicht te krijgen in de ligging van de archeologische resten 

binnen de lokale lithostratigrafie en in het microreliëf van het fossiele landschap. Het is 

belangrijk om hierbij op te merken dat het sloottalud onder een hoek van 45 graden is 

gegraven. Dit betekent dat foto’s en tekeningen van het talud vertekend zijn en dat de 

vastgelegde waarden dieper lijken dan in werkelijkheid het geval is.

3.2 Methodiek opgraving

Bij de aanleg van het fietspad tussen Kortgene en Colijnsplaat is zoals voornoemd 

gekozen voor een archeologische opgraving in de vorm van een begeleiding over 

het traject van 250 m met archeologische verwachtingen. Bij het startoverleg d.d. 

22 augustus 2018 werd duidelijk dat de civiele aannemer een v-vormige taludbak 

moest inzetten om de geplande watergang met voorziene stabiele, schuine taluds 

uit te graven. Aangezien bij de inzet van een dergelijke bak geen archeologische 

waarnemingen in het horizontale vlak mogelijk zijn, is tijdens het staroverleg besloten 

om Archol een kraan (met gladde bak), beschikbaar te stellen en (voorafgaand aan het 

uitgraven van de sloot) de bodem laagsgewijs te laten verdiepen.

In de eerste instantie was tijdens het startoverleg afgesproken om het tracé van 6,4 

m breed vlakdekkend tot ca. 60 cm onder het maaiveld te laten verdiepen onder 

aanwijzing van het archeologisch veldteam. Na onderzoek en vrijgave van elk traject 

van 50 m zou de civiele uitvoerder per traject vervolgens over kunnen gaan op het 

verder verdiepen van de geplande watergang met taludbak, zonder archeologische 

begeleiding. Na aanleg van de watergang diende nog wel rekening te worden 

gehouden met een archeologische inspectie van de nieuwe taluds met het oog op 

eventuele (onverwachte) diepere vondstlagen.

In de praktijk moest deze strategie nog aangepast te worden. In het veld bleek het 

sloottracé vooraf al uitgezet met piketten door de opdrachtgever. Echter: het tracé 

was niet 6,4 m breed uitgezet maar slechts ca. 4 m breed, omdat de taludtops niet of 

nauwelijks verdiept hoefden te worden. Aangezien de verstoring zich daadwerkelijk 

tot deze smallere breedte beperkte, is de opdrachtgever (na overleg met haar 

archeologisch adviseur) akkoord gegaan met deze aanpassing in de aanpak van de 

archeologische begeleiding. Het verdiepen van de 4 m brede zone vond in beginsel 
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gefaseerd plaats: een kraan van de civiele uitvoerder verwijderde vooraf de bouwvoor; 

een andere kraan verzorgde het verder verdiepen tot op het archeologisch niveau met 

vondsten en/of sporen onder archeologisch begeleiding.

In bepaalde trajectdelen bleek onderzoek van fase 1 afdoende: het archeologische 

niveau was daar al direct onder de bouwvoor aanwezig, op de overgang naar het 

onderliggende pakket van klei- en zandafzettingen (vlak 1). Elders waren op dit niveau 

nog geen sporen zichtbaar en diende wel aanvullend te worden verdiept: tot ca. 20 

cm in de top van dit dek (vlak 2). Uitgangspunt bij het verdiepen binnen de 4 m brede 

zone was in eerste instantie de vooraf afgesproken 60 cm diepte. Bij de aanvang 

van het (extra) verdiepen tot op het archeologisch niveau binnen deze zone van de 

watergang deed zich echter al snel een probleem voor. Daar waar de put daadwerkelijk 

over de gehele 4 m breedte 60 cm verdiept was, bleek de put het beoogde (schuine) 

sloottalud te diep aan te snijden. Aangezien dit tot een instabiel sloottalud met 

erosiegevaar (instorten losse grond) zou leiden, is overleg met de opdrachtgever (en 

haar archeologisch adviseur) besloten om alleen in de hartlijn van de watergang een 

strook van ca. 2 m breed tot op het archeologisch niveau van maximaal 60 cm diepte 

te verdiepen. Het gecombineerde onderzoek van de twee opgravingsvlakken heeft ons 

in staat gesteld om in zones met archeologische waarden de sporen en profielen goed 

te kunnen documenteren en beschrijven zonder het talud te verstoren.

Tijdens de begeleiding bleken de taluds van de aangrenzende, bestaande sloot te 

worden opgeschoond voorafgaand aan de geplande demping. Dankzij het opschonen 

bleek onverwacht een aanvullende archeologische inspectie van de sloottaluds 

mogelijk. In overleg met de opdrachtgever (en haar archeologisch adviseur) is besloten 

om in aanvulling op de voorziene begeleiding van de nieuw te graven sloot ook 

archeologische waarnemingen te doen ter hoogte van de sloottaluds van de te dempen 

sloot.

Het te begeleiden sloottraject van 250 m is in twee werkputten onderzocht (put 

1 en 2, Figuur 3.1). In deze reguliere putten zijn om de 25 m profielkolommen 

gedocumenteerd om meer inzicht te krijgen in de opbouw van het landschap (zie 

Bijlage 3). De diepte van deze profielen werd bepaald door de maximale ontgravings-

diepte van de sloot. De archeologische waarnemingen in de aangrenzende, te dempen 

sloot bleken zich in een zone van ca. 60 lengte m te concentreren: deze zone is als put 

1001 geregistreerd.

Hoewel dit niet in het PvE gespecificeerd was, is ervoor gekozen om van de oude 

middeleeuwse cultuurlaag (zie § 4.1) hoogtemetingen te nemen in het sloottalud met 

de gps. Dit stelt ons in staat om het reliëf in het oude oppervlak te extrapoleren en dit 

te koppelen aan de aangetroffen sporen. 

In opdracht van de gemeente Noord-Beveland zijn er door Dat@fact luchtfoto’s 

genomen met behulp van een drone.

3.2.1 Monstername

Kansrijke sporen of lagen zijn bemonsterd om zo mogelijk meer inzicht te krijgen in de 

aard en functie van deze sporen of lagen. Dit zijn monsters van 5 l, die genoeg volume 

hebben voor een adequate analyse.
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Figuur 3.1 
Sleuven- en puttenkaart met nummers en 
beschreven profielen.
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4 Landschappelijk kader

In 2017/2018 is een vooronderzoek uitgevoerd door Besuijen & Stevens (2018). Aan 

de hand van een bureauonderzoek en aanvullende boringen is inzicht verkregen in 

de bodemopbouw van het gehele tracé van het aan te leggen fietspad, en dus ook 

in het onderzoeksgebied dat is geselecteerd voor de archeologische opgraving. Dit 

vooronderzoek zal dienen als basis voor het kader van dit onderzoek, waaraan later de 

eigen bevindingen worden gekoppeld.  

4.1 Fysisch-geografische kenmerken 

Geologisch gezien bestaat Noord-Beveland uit mariene afzettingen, op een 

veenpakket, op oudere mariene afzettingen op dekzand.5 In geologische termen 

vertaalt dit zich naar het Laagpakket van Walcheren op Hollandveen op het 

Laagpakket van Wormer.  Deze lagen zijn gevormd op Pleistocene dekzandruggen 

die hedendaags zo’n 10 tot 14 m onder NAP liggen.6 Na het Pleistoceen begon de 

zeespiegel te stijgen en trad vernatting op in het gebied. Dit leidde tot de vorming van 

de Basisveen Laag direct op het dekzand. Deze is nabij Kamperland gedateerd op ca. 

6.500 v.Chr. 

Op het basisveen zijn de voor dit onderzoek relevante lagen afgezet. Ca. 6000 v.Chr. 

kwam een einde aan het veenvormingsproces door verdere zeespiegelstijging en 

begon het land langzaam onder water te lopen. Getijdengeulen sneden zich in het 

oude Pleistocene landschap in en langere tijd bepaalde dit getijdengebied met platen, 

slikken en schorren het beeld van Zeeland. De getijdenwerking resulteerde met name 

in zandige lagen. In het centrum van Noord-Beveland kunnen echter ook kleiplaten 

voorkomen.7 Deze fase wordt tot het Laagpakket van Wormer gerekend. 

Na de vorming van het Laagpakket van Wormer ontstond er een kustbarrière van 

strandwallen.8 Achter deze strandwallen ontwikkelde zich een groot moerasgebied dat 

langzaam steeds droger werd.  Pas vanaf het moment dat de zee totaal geen invloed 

meer had en het veen ontwaterde, begonnen delen van het veen bewoond te worden.  

Deze ontwatering had echter ook inklinking tot gevolg, waardoor enkele honderden 

jaren later de zee opnieuw vat begon  te krijgen op het gebied. Het veen van het 

voormalige moerasgebied wordt gerekend tot het Hollandveen Laagpakket. Dit 

Hollandveen is in slechts twee boringen aangetroffen bij het vooronderzoek en bleek 

niet intact, waarschijnlijk als gevolg van mariene erosie.9 Wanneer dit Hollandveen wel 

intact is, kan men een dikte verwachten van gemiddeld ca. 1 m. 

Na ca. 1000 v.Chr. werd de kustbarrière van strandwallen plaatselijk doorbroken en 

kreeg de zee wederom invloed op het binnenland.10 Een groot deel van het veen 

bleef echter onaangetast en was in sommige perioden zelfs bewoonbaar. In de 

laat-Romeinse tijd (vanaf ca. 250 n.Chr.) begon dit veen steeds meer in te klinken, deels 

door menselijk handelen. De zee kreeg zodoende een steeds verder reikende invloed 

op het land. Vanaf de vroege middeleeuwen werd een steeds groter deel van het veen 

5  Besuijen & Stevens 2018.
6  Berendsen 2008.
7  Besuijen & Stevens 2018, 19.
8  Berendsen 2008, 161.
9  Besuijen & Stevens 2018, 46.
10  Berendsen 2008, 162.
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weggeslagen en werd op het resterende veen klei afgezet. De mariene afzettingen 

die hierbij neersloegen worden gerekend tot het Laagpakket van Walcheren. In 

Noord-Beveland veranderde weinig aan deze situatie totdat vermoedelijk rond de 11e 

eeuw het inpolderingsproces begon. De exacte datering voor de eerste inpoldering is 

niet precies bekend. Henderikx plaatst deze vanaf de 11e eeuw en mogelijk  al eerder.11 

Dekker gaat er vanuit dat de eerste dijken, dammen en terpen waarschijnlijk pas 

dateren van na de stormvloed in 1014 n.Chr. De eerste doorgaande dijken zouden als 

reactie op de stormvloed in 1134 zijn aangelegd. 12

Na de inpoldering werd het gebied nog wel geteisterd door enkele stormvloeden, 

waarvan de Sint Felixvloed (ook wel bekend als de Quade Saterdach) in 1530 en de 

Allerheiligenvloed in 1532 de meest destructieve zijn geweest voor Noord-Beveland. 

Na deze twee overstromingen stond het eiland grotendeels of zelfs geheel onder water 

tot het in ca. 1598 n.Chr. opnieuw werd ingepolderd.

4.2 Historisch landgebruik

4.2.1 Resultaten vooronderzoek

Bij het bureauonderzoek is ingegaan op de historische geschiedenis van 

Noord-Beveland. De post-Romeinse schorren (zie § 4.1) werden vermoedelijk vanaf 

de 11e eeuw bedijkt. Wanneer de eerste bedijkingen van Noord-Beveland exact 

plaatsvonden is zoals voornoemd niet bekend, maar het is wel duidelijk dat omstreeks 

1223 een deel van het eiland al ingepolderd moet zijn geweest.13 De oudste vermelding 

van Noord-Beveland dateert immers uit 1223.14 In deze tijd bestond Noord-Beveland 

grofweg uit twee eilanden, namelijk Nortbevelant en Orizand. Deze laatste lag ten 

noorden van het huidige Noord-Beveland en is niet bedijkt geweest. 

De reconstructie van de landschappelijke situatie van het eiland vóór de overstroming 

11  Henderikx 2004
12  Dekker 1971, p. 85-97
13  Besuijen & Stevens 2018, 28
14  De Bruin & Wilderom, 1961

Figuur 4.1 
Noord-Beveland omstreeks 1530.
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Figuur 4.2 
Geomorfologische kaart met onderzoeksgebied, onderzoeksgebied in rood (bron: Alterra).
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Figuur 4.3 
Bodemkaart met onderzoeksgebied in rood (bron: Archis3).
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van 1530 blijft lastig. Op basis van bodemkundige gegevens en de kaarten van 

Christiaan ’s Grooten en Jacob van Deventer, beide omstreeks het midden van 

de 16e eeuw, is door Beekman en Hollestelle een reconstructie gemaakt (Figuur 

4.1).15 Specifiek in het onderzoeksgebied is te zien dat er de Colijnsplaat, een 

zandplaat tussen de wateren Het Oude Faal en Het Kleine Faal, nog onbedijkt wordt 

weergegeven. 

Door de overstromingen in 1530 en 1532 veranderde het beeld van Noord-Beveland 

aanzienlijk. Het eiland raakte doorsneden door verschillende inbraakgeulen en een 

aantal dorpen verdronken. Door de rechtstreekse invloed van de zee verdwijnt het 

laatmiddeleeuwse landschap geleidelijk onder een nieuw pakket sediment. De nieuwe 

inpoldering van het eiland komt pas vanaf 1598 op gang. Op een kaart uit 1573 is 

duidelijk te zien dat het gehele eiland indertijd nog onder water stond. 

Op een historisch kaart uit 1668 is te zien dat het deel van het eiland rond het onder-

zoeksgebied toen helemaal was ingepolderd en verkaveld. Diverse voormalige 

getijdengeulen waren in deze periode nog als kreken in de nieuwe polders aanwezig. 

Deze kreken zijn nu te herkennen op de geomorfologische kaart (Figuur 4.2). Opvallend 

is dat de historische kaart ter hoogte van het perceel direct ten noorden van het onder-

zoeksgebied, waar een laatmiddeleeuwse omgrachte huisplaats is aangetroffen, nog 

een waterloop met een rechthoekige structuur toon. Het lijkt sterk op wat men van 

de omgrachte huisplaats zou verwachten worden, al wordt voor de huisplaats een 

einddatering van 1525-1530 gehanteerd. Mogelijk is deze nooit overstroomd aangezien 

de resten ook direct onder de bouwvoor zijn aangetroffen. Deze bevindingen roepen 

mogelijk nieuwe vragen op over de huisplaats. Deze vragen vallen echter buiten dit 

project, aangezien er bij het onderhavige onderzoek geen aanvullende waarnemingen 

zijn gedaan op dit perceel.

Vanaf de 17e eeuw tot heden is er op historisch kaartmateriaal geen bebouwing op of 

direct in de buurt van het onderzoeksgebied waargenomen. Het is voor zover bekend 

altijd als ofwel akkerland ofwel fruitteelland in gebruik geweest. Het gehele gebied 

bevindt zich in de zeekleigronden (vaaggronden) volgens de bodemkaart (Figuur 4.3).

15  De Bruin & Wilderom 1961.
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5 Archeologie en historische kader

5.1 Archeologische Microregio

5.1.1 Resultaten, kennis en kennislacunes per relevante periode

In het PvE van het project is vastgesteld dat er geen specifieke vragen uit de Nationale 

Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) relevant zijn voor dit onderzoeksgebied.16 Er 

is echter binnen de Provinciale Onderzoeks Agenda Zeeland (POAZ) wel een koppeling 

met kernthema 7, Boerderijen en rurale nederzettingen (Provincie Zeeland 2017). Het 

uitvoeringsprogramma omvat de volgende passieve actiepunten voor dit kernthema:

·	 Onderzoek naar de oorsprong van boerderijplaatsen en boerderij vormen, inclusief 

het erf met hoofd- en bijgebouwen en andere hieraan gerelateerde sporen

·	 Onderzoek naar de ontwikkelingsvormen van rurale nederzettingen in de 

Middeleeuwen

·	 Kennis over boerderijplaatsen en -vormen uit de archeologie en het gebouwde 

erfgoed bundelen

5.1.2 Vooronderzoek

Voor het gehele tracé van het aan te leggen fietspad met sloottracés heeft er 

vooronderzoek plaatsgevonden in de vorm van een archeologisch bureauonderzoek 

en een inventariserend veldonderzoek middels boringen.17 In het inventariserend 

veldonderzoek is ervoor gekozen om 80% van de boringen tot beperkte diepte uit te 

voeren, tot in het Laagpakket van Walcheren, tot minimaal 20 cm onder de geplande 

verstoringsdiepte. De overige 20% van de boringen zijn dieper doorgezet: tot 30 

cm in de top van het Hollandveen Laagpakket (max. 3 m -Mv). Dit betekent dat 

diepere niveaus niet zijn getoetst en daarom blijft de gestelde verwachting voor het 

Laagpakket van Wormer (neolithicum) middelhoog (zie Figuur 5.1) voor indeling en 

uitleg van de geologische en archeologische perioden). 

Uit het booronderzoek blijkt dat het veenlandschap over het algemeen dieper ligt dan 

de maximale boordiepte. Waar het wel is aangetroffen, bleek het veen niet langer 

intact; waarschijnlijk als gevolg van mariene erosie. Aangezien het veen slechts in 

twee boringen is aangetroffen, blijft de verwachting voor de ijzertijd en Romeinse tijd 

onveranderd. De geplande werkzaamheden zouden echter niet tot op de diepte van 

het Hollandveen (rond 2,00 m -NAP) reiken. 

De verwachting op basis van het bureauonderzoek is dat vindplaatsen uit de 

middeleeuwen zich in of direct onder de bouwvoor kunnen bevinden. In 20 boringen 

is echter op een gemiddelde diepte van 1,50 m -Mv (rond 0,70 m -NAP) ook een 

potentieel archeologisch niveau c.q. begraven landschap aangetroffen. Hieruit 

blijkt dat archeologische resten ook op dit diepere niveau kunnen liggen of mogelijk 

zelfs een grotere oudere ouderdom kunnen zijn. Over het algemeen betreft het een 

begraven landschap,  waar binnen een bouwvoor van ca. 20 cm dikte fragmenten 

van bouwpuin en houtskool zijn aangetroffen. Ter hoogte van boring 113 t/m 119 ligt 

16  De Visser 2018, 9.
17  Besuijen & Stevens 2018.
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deze laag relatief hoog, zij het met een grillig verloop, en is er ondoordringbaar puin 

aangetroffen. Voor dit gebied werd in situ bescherming geadviseerd. Indien dit niet 

mogelijk zou zijn, diende er vooraf archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden.

In het archeologisch bureauonderzoek is geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn 

voor bebouwing, wegen of dijken daterend uit de Nieuwe tijd op basis van historische 

kaarten.

Bij het vooronderzoek zijn er geen vindplaatsen aangetroffen. Op de beleidskaart van 

de gemeente en in het vooronderzoek is echter per laagpakket en daarmee per periode 

een verwachting uitgesproken: 

· Laagpakket van Wormer

In de top van het Laagpakket van Wormer en in de basis van het Hollandveen 

Laagpakket is een middelhoge kans op archeologische waarden uit de prehistorie, met 

name uit het neolithicum. Dit niveau bevindt zich op een diepte tussen 2,50 en 3,50 

m -NAP. De relatief geringe verstoringsdiepte van de geplande ingrepen betekent dat 

deze laag niet zal worden aangesneden.

· Hollandveen Laagpakket

In de onderzijde van het Hollandveen Laagpakket is een lage verwachting voor 

bronstijd resten. Tijdens de bronstijd was deze regio nog erg nat en waarschijnlijk 

compleet ongeschikt voor bewoning. In de top van het Hollandveenpakket is een 

hoge verwachting voor resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd. De top van het veen 

kan verwacht worden op een diepte vanaf ca. 2,20 m -NAP. Deze laag zal dus ook niet 

worden aangesneden tijdens dit onderzoek.

· Laagpakket van Walcheren

De eerste vermelding van Noord-Beveland dateert uit 1223.18  Op grond van het 

vooronderzoek achtte men het onwaarschijnlijk dat er voor de eerste inpoldering (11e 

eeuw) bewoning of activiteit heeft plaatsgevonden. Voor de vroege middeleeuwen 

is  de verwachting op archeologische resten in dit gebied dan ook laag geschat. Hier 

dient men echter een kanttekening bij te plaatsen. Een recente vondst van vroegmid-

deleeuws aardewerk (vanaf de 9e eeuw) op de naburige locatie Rusthoeve langs de 

Noordlangeweg19 en de vermelding van Campen in 975 tonen inmiddels aan dat er wel 

degelijk bewoning heeft plaatsgevonden op Noord-Beveland in deze vroege  periode.  

Na de inpoldering manifesteert de bewoning zich wel duidelijk. In het vooronderzoek 

heeft het gebied daarom voor de late middeleeuwen en Nieuwe tijd een hoge 

verwachting gekregen. Op Noord-Beveland hebben meerdere historisch 

gedocumenteerde verdronken dorpen gelegen. Volgens Besuijen & Stevens hebben 

de dorpen Welle, Oud-Geersdijk en Emelisse mogelijk in de wijdere omgeving van het 

onderzoeksgebied gelegen. De resten van een onderzochte huisplaats met gracht uit 

de late middeleeuwen was direct onder de bouwvoor aangetroffen. 20 

De enige waarnemingen in de omgeving in Archis zijn alle op het perceel direct ten 

westen van  het onderzoeksgebied. Het gaat hier om de voornoemde huisplaats met 

omgrachting en enkele losse vondstwaarnemingen. Dit onderzoek vond plaats naar 

aanleiding van de vondst van meerdere zilveren munten en de vermoede aanwezigheid 

18  De Bruin & Wilderom, 1961
19  Archismeldingnummer 4676060100.
20  Kerckhaert 2016.
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van archeologische resten op basis van luchtfoto’s. Er is tevens enkele decennia 

geleden een muntschat gevonden op of in de buurt van dit perceel; de exacte locatie 

hiervan is echter onbekend. 

Figuur 5.1 
Tijdstabel.
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6 Resultaten landschappelijk onderzoek 

6.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

Bij het onderzoek is niet dieper gegaan dan ca. 0,45 m -NAP. Dit betekent dat alleen 

het laagpakket van Walcheren is aangesneden en diepgaander fysisch-geografisch 

onderzoek niet mogelijk was. Bij de opgraving is de standaard bodemopbouw als volgt 

beschreven (Tabel 6.1):

laagnummer beschrijving

S5000 Huidige bouwvoor

S5010 Puinlaag onder bouwvoor

S5020 Overstromingsdek Allerheiligenvloed (1532 n.Chr.); Walcheren Laagpakket

S5030 Overstromingsdek Sint-Felixvloed (1530 n.Chr.); Walcheren Laagpakket

S5040 Middeleeuwse cultuurlaag; vuil in buurt van bewoning

S5041 Post-Romeins Walcheren laagpakket

S5050 Post-Romeins Walcheren laagpakket

De basis van de aangetroffen geologische eenheden is een zeer reliëfrijk kwel-

derlandschap. De kwelderafzettingen zijn zeer gevarieerd in samenstelling, van 

zandige kreekruggetjes tot kleiige slikken. Deze kwelderafzettingen vormen het 

post-Romeinse Laagpakket van Walcheren. Zoals voornoemd moet de inpoldering 

van dit kweldergebied rond de 11e eeuw aangevangen zijn; uitgaande van de eerste 

historische vermelding van Noord-Beveland  in 1223 moet het gebied toen in ieder 

geval  al voor een groot deel bedijkt zijn. Hierna zijn de hogere delen in dit reliëfrijke 

landschap verder uitgebreid en opgehoogd (zie hoofdstuk 7) ten behoeve van de 

bewoning. Dit post-Romeinse Laagpakket van Walcheren (S5041 & S5050) vormt 

daarom ook de basis voor de aangetroffen bewoningsporen (uit de late middeleeuwen) 

en de indeling/fasering van de bovenliggende lagen. In de top van de kwelderafzettin-

gen en ophogingen is een donkerbruin-grijze laag gevormd met, vooral in de buurt van 

aangetroffen bewoningssporen, veel houtskool en archeologisch bouwpuin; maar ook 

verder van de sporen af zijn er nog enkele spikkels houtskool en puin waarneembaar 

die aan deze laag zijn te relateren. Dit wordt geïnterpreteerd als een laatmiddel-

eeuwse cultuurlaag/akkerlaag (S5040). In de buurt van de aangetroffen bewoning 

kan de cultuurlaag ook gekenmerkt worden als vondstlaag, met het voorkomen van 

aardewerk, steen en baksteen. Op Figuur 6.1 is te zien dat de vondst- en cultuurlaag 

over zowel de natuurlijke ruggen als de ophogingen is gevormd. In de doorsnede 

van zone 2 is te zien dat de natuurlijke rug binnen het onderzoeksgebied eerst was 

uitgebreid/opgehoogd, alvorens deze bewoond werd. Dit valt met name af te leiden 

uit het gebrek aan bodemvorming op de flank van de natuurlijke rug. Ter hoogte 

van profielwaarneming 103 is een kleine kreekrug waargenomen, waar in de top wel 

archeologische indicatoren (spikkels puin en houtskool) zijn aangetroffen. Hier is 

echter geen sprake van een vondstlaag. 

Deze cultuur-en vondstlagen met sporen worden vervolgens afgedekt door een kleiig 

pakket met veel dunne zandlagen (S5030). Het is aannemelijk dat dit het directe 

gevolg is van de Sint-Felixvloed uit 153021. Bovenop deze laag ligt een zandig pakket 

met veel dunne kleilagen (S5020). Deze laag onderscheidt zich van S5030 door een 

zandiger samenstelling: mogelijk een indicatie voor een sterkere mariene invloed. 

21  Kuipers (red.) 2004, 31.

Tabel 6.1 
Toelichting codering stratigrafie.
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Het zou kunnen dat dit pakket, of op zijn minst de basis ervan, het gevolg is van de 

Allerheiligenvloed (1532 n.Chr.). Er zijn echter geen (dateerbare) vondsten uit deze 

bovenlaag beschikbaar om dit vermoeden te bevestigen. 

Na de Allerheiligenvloed was Noord-Beveland tijdelijk overgeleverd aan de zee tot de 

hernieuwde inpoldering in 1598. Deze laatste fase heeft een sterk nivellerend effect 

op het landschap gehad, waarbij het oude reliëf in het landschap is opgevuld met 

overstromings- en daarop volgende kwelder/mariene afzettingen (Figuur 6.2). Na de 

inpoldering in 1598 is in de top van dit pakket een nieuwe bouwvoor ontstaan, die tot 

op de dag van vandaag onderhevig is aan menselijke activiteiten zoals ploegen. 

Omdat vanuit het civieltechnische project een intacte slootbodem en de daarmee 

samenhangende maximale ontgravingsdiepte absolute randvoorwaarden waren, 

kon geen aanvullende (gravend) diepgaand fysisch geografisch onderzoek worden 

uitgevoerd. Dit heeft enige gevolgen voor de interpretatie van de bodemopbouw: 

onduidelijk blijft wat aan de basis van de grote reliëfverschillen in het middeleeuwse 

landschap ligt. Uitgaande van de geologische kaart ligt aan de noordkant van het 

onderzoeksgebied een grote kreekrug. Er kan aangenomen worden dat de eerste 

inpoldering en bewoning van vóór 1530 zich op deze hoger gelegen kreekrug hebben 

geconcentreerd. 

6.2 Historisch-geografisch landschap

De belangrijkste cultuurlaag voor dit onderzoek is de oude middeleeuwse bouwvoor, 

laag S5040. Deze laag is vermoedelijk gevormd tussen ca. 1200 en 1530 n.Chr., na de 

eerste inpoldering van Noord-Beveland. De cultuurlaag vertoont aanzienlijk reliëf, dat 

niet meer te herkennen is in het huidige maaiveld (Figuur 6.3).De strakke ondergrens 

van de bouwvoor wijst duidelijk op een aftopping en nivellering.

Figuur 6.1 
‘Standaard’ taludprofiel ter hoogte van profiel-
kolom 204. Voor ligging, zie Figuur 3.1.
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In de lagere, intacte delen onder de bouwvoor volgt de oude cultuurlaag het natuurlijk 

reliëf van de kwelderafzettingen. Op de hoogste delen dagzoomt de cultuurlaag; 

archeologische resten die tot vlak onder het maaiveld voorkomen wijzen duidelijk uit 

dat de cultuurlaag op de hoogste punten in de bouwvoor is opgenomen.  Tevens kan 

redelijkerwijs worden aangenomen dat de laag ten noorden van het onderzoeksgebied 

(en de Colijnsplaatseweg) ook nog dagzoomt, aangezien de sporen van de vindplaats 

daar  “direct onder de bouwvoor aanwezig” bleken.22 Voor deze sporen wordt een 

gedeeltelijke overlap in datering met de sporen uit het onderhavige onderzoek 

gehanteerd. 

Het lijkt daarom aannemelijk dat de kreekrug één van de hoogste en daarmee meest 

droge delen van de omgeving is geweest en als zodanig de basis heeft gevormd voor 

de middeleeuwse bewoning. Richting het zuiden loopt deze cultuurlaag steeds lager 

weg en neemt het aantal archeologische indicatoren steeds verder af. Met het oog 

op eventueel toekomstig onderzoek kan men deze (cultuur)laag lokaal als ‘gidslaag’ 

beschouwen.

Omdat de cultuurlaag is afgedekt door het overstromingspakket uit 1530 is de gaafheid 

van de laag vrij goed. Met uitzondering van enkele diepgaande verstoringen als 

drainage of sloten en de aftopping van de hoogste punten van het begraven landschap 

heeft het landgebruik van de Nieuwe tijd geen invloed gehad op de cultuurlaag. 

De huidige bouwvoor is na de inpoldering in 1598 gevormd en lijkt op basis van het 

historisch kaartmateriaal daarna altijd in gebruik te zijn geweest als akkerland. Er is 

bij de opgraving geen materiaal aangetroffen op dit niveau, behalve daar waar de 

middeleeuwse cultuurlaag dagzoomt.

22  Kerckhaert 2013, 17.

Figuur 6.2 
(schuine) weergave van het natuurlijk reliëf in 
het landschap zoals gezien in het sloottalud.
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6.3 Relatie landschap en archeologie 

Zoals reeds in het vooronderzoek was vastgesteld, bestaat het Laagpakket van 

Walcheren in feite uit twee fasen binnen het onderzoeksgebied: de oudste fase betreft 

de post-Romeinse afzettingen, waar in de top tussen ca. 1200 en 1530 n.Chr. een (nu 

begraven) bouwvoor is gevormd als gevolg van de ingebruikname van het landschap.  

Hierboven zijn de afzettingen  te onderscheiden uit  de volgende overstromingsfase 

van 1530 tot 1598 n.Chr. met in de top de huidige bouwvoor. Tijdens de eerste fase 

heeft het gebied droog gelegen en is het bewoond, resulterend in een laatmiddeleeuw-

se cultuurlaag met archeologische resten (Figuur 6.4). 

Ondanks dat de laatmiddeleeuwse archeologische resten tussen 1530-1598 onder 

water hebben gestaan en (deels) verspoeld zijn, is de gaafheid van de archeologische 

sporen en muurresten relatief goed. Het lijkt erop dat de aanwezige resten  bij 

de Sint-Felixvloed vrij snel overspoeld zijn en daarna niet meer aangetast. De 

archeologische resten die zich ten tijde van de overstroming aan het oppervlak 

bevonden, zullen dus naar alle waarschijnlijkheid deels verspoeld zijn, getuige enkele 

spoellagen met puin. De ondergrondse resten zijn toen echter juist extra afgedekt en 

daardoor goed geconserveerd. De goede conservering blijkt duidelijk uit de intacte 

muurfunderingen van zeker zeven tot elf steenlagen dik. 

Figuur 6.4 
Archeologische sporen in het taludprofiel 
t.h.v. profielkolom 202 (maaiveld op 1,01 m 
NAP).



30 Kortgene-Colijnsplaat



Kortgene-Colijnsplaat    31

7 Resultaten late middeleeuwen

7.1 Inleiding

Tijdens de opgraving zijn in totaal 42 sporen aangetroffen (Figuur 7.1, voor kenmerken  

zie Bijlage 1 en voor spoornummering zie Bijlage 4). De meeste archeologisch 

relevante sporen betreffen muurwerk, muuruitbraken/puinresten en ophogingslagen 

op het laatmiddeleeuwse niveau. Alle resten lijken deel uit te maken van één vindplaats 

die zich uitstrekt over een lengte van ca. 125 m oftewel de helft van het onderzochte 

sloottracé. De sporen van de vindplaats zijn grofweg in vier concentratiezones in te 

delen  (Figuur 7.1). Daarbuiten zijn enkel off-site sporen aangetroffen in de vorm van 

verkavelingssloten, -greppels en drains uit de Nieuwe tijd.

Er zal nu per zone een overzicht worden gegeven van de kenmerken en interpretatie 

van de aangetroffen sporen en structuren.

Voor het onderzoek zijn twee monsters gedateerd middels 14C-methode door Poznán 

Radiocarbon Laboratory (Tabel 7.1; zie ook §7.6.1) . 

Vnr Spoor Context Lab.nr Datering BP Datering gekalibreerd 
(68% zekerheid) 

Datering gekalibreerd 
(95,4% zekerheid)

5 11 kuil Poz-112409 735 ± 30 BP 1261-1286 n.Chr. 1223-1295 n.Chr.

15 26 ophogingslaag Poz-112410 745 ± 30 BP 1255-1285 n.Chr. 1223-1289 n.Chr.

Voor de analyse van de vindplaats is de gekalibreerde datering met 95,4% zekerheid 

gehanteerd. 

7.2 Zone 1

De meest zuidelijke zone 1 heeft een omvang van ca. 30 x 10 m en strekt zich uit over 

het zuiden van put 2 en put 1001 . De zone bevindt zich op een natuurlijke rug in het 

laatmiddeleeuwse landschap, die sterk opgehoogd blijkt te zijn. Het hoogste punt 

van de ‘bult’ ligt ca. 80 cm hoger dan de omringende laagte. De bult met sporen ligt 

dusdanig hoog dat deze nu dagzoomt in het huidige landschap; een deel ervan is zelfs 

opgenomen in de bouwvoor. Het is daardoor onduidelijk of bovenop deze hoogte 

oorspronkelijk ook overstromingsafzettingen aanwezig zijn geweest of dat de bult 

altijd aan het oppervlak heeft gelegen. De bult is bedekt met lagen muurpuin. Omdat 

de vondstlagen op de flank de contouren van de bult volgen, lijkt de puinconcentratie 

met name aan de zuidzijde enigszins cirkelvorming (spoor 12). Deze vorm hangt echter  

niet samen met de oorspronkelijk structuur die vermoedelijk bovenop de bult moet 

hebben gestaan. De structuur is zelf niet meer bewaard; binnen zone 1 is namelijk geen 

intact muurwerk aangetroffen, enkel lagen van muurpuin (Figuur 7.2). Opvallend is dat 

dit pakket ca. 70 cm dik is en vrij compact. 

In het noordelijk talud van de te dempen noordelijke sloot lijkt de puinconcentratie zich 

op te delen in drie puinstroken. Nadere inspectie van het taluds wees in het veld echter 

uit dat de drie stroken enkel uit (uitgebroken puin) bestonden. Ook hier waren concrete 

muurresten afwezig.  

Het aangetroffen puin ligt op het oude laatmiddeleeuwse niveau (S5040) en is 

vermoedelijk verspoeld tijdens de Sint Felixvloed (Figuur 7.3). Het puin bestaat 

voornamelijk uit gefragmenteerd baksteen en mortel, en er zijn geen complete 

exemplaren aangetroffen. Te midden van het puin is ook een kuil aangetroffen. Deze 

kuil (S11) is ca. 47 cm diep en opgevuld met een bruin, gevlekt pakket met houtskool 

Tabel 7.1
Overzicht van de onderzochte vondstnum-
mers: spoor, laag, omschrijving van het spoor 
en datering.
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Figuur 7.1 
Overzicht aangetroffen sporen in vlak 1 met 
zonering.
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er in. Vermoedelijk betreft het opslag van organisch materiaal, zoals mest of hooi. Het 

puin is deels over de kuil heen afgezet, wat betekent dat de kuil reeds gegraven en 

opgevuld was ten tijde van de verspoeling van het puin.

7.3 Zone 2

Zone 2 heeft een omvang van ca. 32 x 10 m en ligt eveneens op een natuurlijke rug in 

het laatmiddeleeuwse landschap, die deze keer zowel in de hoogte als in de breedte 

blijkt uitgebreid: door het aanbrengen van een ophogingspakket. Aan de zuidkant 

van de bult zijn twee parallelle muren (S13 en S14) met een donkergrijs/zwarte laag er 

tussen (S15) aangetroffen (Figuur 7.1, Bijlage 4). Deze laag wordt geïnterpreteerd als 

een vloerniveau. Gezien de parallelle ligging van de muren en de vermoede vloerlaag 

Figuur 7.2 
Dronefoto van de puinlagen zoals gezien in 
de vlakdocumentatie. Achterin is de puinlaag 
ook nog zichtbaar in het talud van de opge-
schoonde (en kort daarna gedempte) oude 
sloot (foto: Dat@fact).

Figuur 7.3 
Puinlagen afgezet op/tegen de ophoging 
zoals gezien aan de noordkant van zone 1 
(oost-profiel). De gelaagdheid in het puinpak-
ket wijst duidelijk op overstroming en ver-
spoeling van het materiaal.
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wordt deze structuur geïnterpreteerd als een gebouw (gebouw 1). Dit gebouw zal 

hieronder uitgebreider besproken worden (§7.3.1).

De middeleeuwse cultuurlaag (S5040) direct ten noorden van het gebouw is zeer 

donkergrijs van kleur en lijkt vol te zitten met houtskool. Bij nadere inspectie bleek dit 

geen houtskool, maar organisch materiaal van andere oorsprong. Mogelijk gaat het om 

resten van mest of plantaardig materiaal. 

Ten noorden van het gebouw bevindt zich een baan met ophogingslagen over een 

lengte van ca. 15 m (S20; Figuur 7.4). Aanvankelijk werd bij de vlakaanleg nog gedacht 

dat het hier één ophoging betrof; na het uitgraven van de sloot bleken echter meerdere 

lagen in het talud te onderscheiden (op zijn minst vier). Wellicht gaat het hier niet om 

intentionele ophoging om de woon- of werkomstandigheden te verbeteren, maar om 

graduele ophoging als gevolg van activiteit op de site. Gezien de omvang binnen het 

sloottracé (bijna 30 m in doorsnede) is het mogelijk dat het hier om een aanzet gaat 

van een woonterp die in meerdere fasen is opgehoogd. De ophogingslagen worden 

uiteindelijk afgedekt door nog een puinlaag, waarvan de oorsprong onbekend is. 

Indien het inderdaad een aanzet tot een woonterp, is het een opmerking waard dat ter 

hoogte van deze ophogingslagen aan de overzijde in de oude te dempen noordelijke 

sloot baksteen-’nestjes’ zijn waargenomen (p1001, Figuur 7.1). Het is onduidelijk of het 

hier oude muurwerken betreft of ook verspoelde baksteenlagen. 

Bij de profieldocumentatie na het graven van de sloot zijn meerdere puinbrokken 

waargenomen in de ophogingslagen direct onder het gebouw. Het is niet bekend of 

dit puin er ‘in is gewerkt’ door de graafmachine bij het graven van het sloottalud of 

dat er daadwerkelijk puin in de ophogingslaag voorkomt. Het eerste scenario ligt het 

meest voor de hand, aangezien de rest van de ophogingslaag uit erg schoon materiaal 

bestaat. 

Figuur 7.4 
Successie van ophogingslagen (S20) zoals 
gezien in het sloottalud, afgedekt door een 
(verspoelde) puinlaag en het overstromings-
dek. 
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7.3.1 Gebouw 1 (zone 2)

Structuur 1 betreft een incompleet gebouw van twee parallelle muren (spoornummers 

13 en 14)  en een tussengelegen vloer met een totale omvang van minimaal 5,4 x 3,6 

m (spoor 15; Figuur 7.5). Bij de vlakaanleg tekende de vloer zich nog niet duidelijk af; 

op dit niveau waren slechts verschillende ‘vlekken’ te herkennen als gevolg van een 

afdekkende laag verspoelde baksteenresten (Figuur 7.5). Na het uitgraven van de sloot 

was in het talud van de sloot echter duidelijk een enkele vloerlaag te onderscheiden 

van 15-20 cm dikte (Figuur 7.6). Net als de cultuurlaag direct ten noorden van het 

gebouw leek het vloerniveau zeer houtskoolrijk in kleur; ook hierin bleek bij nadere 

inspectie echter geen houtskool aanwezig. Omdat het vermoedelijk organisch 

materiaal betrof, is het vloerniveau bemonsterd en gewaardeerd met het oog op de 

analyse van macrobotanische resten. De waardering leverde echter geen macroresten 

op. 

De muren waren binnen de werkput over een lengte van 2,4 m (S14) en 3,6 m (S13) te 

volgen. Dit verschil in lengte is te wijten aan de hoogte waarop de muren zichtbaar 

waren. Muur S13 was direct onder de huidige bouwvoor zichtbaar, dus op vlak 0, waar 

de put op zijn breedst is. Muur S14 was pas op vlak 1 zichtbaar, waar de put smaller is 

in verband met het sloottalud. De muurwerken vertoonden geen resten van mortel/

kalkresten; de bakstenen waren dus zonder specie in de muur geplaats. In de plaatsing 

van de stenen was geen duidelijk patroon te herkennen: strekken en koppen wisselden 

elkaar zonder regelmaat af.

Muur S13 is opgebouwd uit bakstenen van het formaat 28x13x6,5 cm. De een-

steens-brede muur (ca. 30 cm breed) was nog zeven lagen hoog  en reikte tot aan de 

onderkant van de huidige bouwvoor. De onderste steenlaag betrof een vertrapping 

van de muur naar 1,5-steens breed.  Aan de buitenzijde van de structuur is tegen de 

muur S13 aan een groot stuk natuursteen aangetroffen (Figuur 7.7; zie ook Figuur 

7.13). Het specialistisch onderzoek wijst uit dat de steen sporen van betreding bevat 

en dus mogelijk geïnterpreteerd kan worden als drempelsteen. Er is ter hoogte van 

de steen echte geen opening in het muurwerk aangetroffen, dus het lijkt niet om een 

daadwerkelijke ingangspartij voor de structuur te gaan. De exacte functie van de steen 

is daarom niet bekend. Muur S14 is ook een-steens-breed en bleek ca. 1,2 m hoog. De 
Figuur 7.5 
Uitsnede van een dronefoto van structuur 1 in 
het vlak met interpretatie. Te zien is dat de vloer 
(S15) nog deels bedekt is met sediment. Noord 
is rechts (foto genomen door Dat@fact).
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muurfundering was ingegraven in de middeleeuwse cultuurlaag die in de top van het 

ophogingspakket was gevormd. 

De twee muren staan op een onderlinge afstand van ca. 5 m van elkaar en er kan dus 

gesproken worden van een vrij smal gebouw. De muren hellen enigszins over richting 

het noorden, waar twee mogelijke verklaringen voor zijn. De eerste verklaring is dat de 

muren onder invloed van de overstroming (met afzettingen in dezelfde richting) zijn 

gaan hellen. De tweede verklaring is dat de structuur reeds in verval was geraakt vóór 

de overstroming en tijdens dit verval is gaan hellen. Op Figuur 7.5 is in ieder geval te 

zien dat buiten de structuur een zone van baksteenresten is waargenomen. Dit zijn de 

baksteenresten van muur S13 die zijn gevallen als gevolg van het afbreken van de muur 

of de overstroming.

Figuur 7.6 
Muur S13 met aan de rechterzijde het vloer-
niveau (S15) en aan de linkerzijde de cultuur-
laag waarin deze is ingegraven.

Figuur 7.7 
Foto van muur S13 met op de voorgrond 
de aangetroffen natuursteen. De muur was 
in vlak 0 nog 3 steenlagen hoger, zonder 
onderbreking.
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7.4 Zone 3

Zone 3 heeft een omvang van ca.3,5 x 4 m en betreft één intacte muur binnen/tegen 

de flank van een relatief smal ophogingslichaam (Figuur 7.8; Figuur 7.9). Deze structuur 

2 is in zowel het noordelijke als het zuidelijke sloottalud aangetroffen: het zou dus om 

een lineaire structuur kunnen gaan zoals een soort dijkje, dam of andere waterkering. 

In zone 3 is geen aardewerk aangetroffen. In de put worden dam en muurwerk haaks 

doorsneden door een drainagebuis; de schade blijkt echter beperkt. 

Het ophogingslichaam toebehorend aan structuur 2 is ca. 3 m breed en 1,5 m hoog. 

De vorm en hoogte doen denken aan een kleine dam of dijk. Aan de zuidkant van de 

ophoging is een muur aangetroffen van ca. 1,3 m hoog. Opvallend is dat het lijkt alsof 

deze muur in beide slootkanten een andere richting op is gekanteld. In het oost-talud 

(profiel 301) lijkt de muur richting het noorden gevallen en ligt deze tegen het 

ophogingspakket aan. Aan de zuidkant lijkt de valrichting naar het zuiden gekanteld 

en lijkt de muur juist van het ophogingspakket af te hellen. Dit verschil is echter toe 

te schrijven aan de vertekenende manier van het aansnijden van het muurwerk. Deze 

is zowel schuin aangesneden door de sleuf als ook nog schuin gedocumenteerd in het 

sloottalud ten opzichte van het vlak. 

Het aangetroffen muurtje (spoor 23) bleek nog erg diep gefundeerd en is uiteindelijk 

tot op 70 cm onder het vlak gecoupeerd. Dieper en breder uitgraven was niet mogelijk, 

omdat dit tot schade aan de nieuwe slootbodem zou leiden (Figuur 7.10). De muur was 

opgebouwd uit bakstenen van het formaat 24x11x6 cm en 22,5x11x6,5 cm. Sommige 

bakstenen hadden een groene glazuurlaag (ook wel Zeeuwse moppen genoemd). 

De muur was een een-steens breed; er waren minstens elf steenlagen met enkele 

versnijdingen bewaard. Een dwarsdoorsnede van de muur is in zijn geheel vastgelegd 

in het talud van de nieuw gegraven sloot (Figuur 7.9).

Figuur 7.8 
Uitsnede van dronefoto van spoor 23 in het 
vlak. Het spoor wordt oversneden door een 
drainagebuis. Noord is links (foto genomen 
door Dat@fact)
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7.5 Zone 4

Zone 4 heeft een omvang van 22 x 4 m en bevindt zich op een natuurlijke verhoging in 

het landschap die in tegenstelling tot alle voornoemde zones niet verder is opgehoogd. 

Hier zijn geen resten van muurwerk, puin of andere bewoningssporen aangetroffen; 

wel viel op dat de cultuurlaag hier plaatselijk dagzoomt (onderkant bouwvoor). 

Ondanks de afwezigheid van concrete sporen en structuren, lijkt het laatmiddel-

eeuwse niveau wel vrij intact (met uitzondering van waar deze dagzoomt). Binnen 

het sporenvlak leek zich een afzonderlijke vondstlaag (spoor 26) met veel houtskool, 

enkele stukken bouwpuin en relatief veel aardewerk te onderscheiden. Vermoedelijk 

gaat het hier om een deel van de cultuurlaag die door het reliëf en het dagzomen 

anders is aangesneden. Uit het later gedocumenteerde taludprofiel blijkt namelijk 

Figuur 7.9 
Profiel van structuur 2 in het zuidelijk talud 
van de nieuwe sloot (put 3): de muur flankeert 
in dit talud een bruingrijs ophogingslichaam 
van klei. Beide worden afgedekt door een 
overstromingspakket van licht grijsbruin zand 
met kleilagen.

Figuur 7.10 
Zijaanzicht van de muur S23 gecoupeerd in 
put 2. In verband met de civiele randvoor-
waarden kon de coupe niet breder of dieper 
gegraven worden.
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dat het één laag betreft. Het aardewerk binnen deze vondstlaag is grofweg 1150-1450 

gedateerd, met enkele stukken die scherper te dateren zijn tot 1300-1400. 

7.6 Voedseleconomie

Y. Van Amerongen

7.6.1 Materiaal, methoden en data-analyse

In de eerste fase van het onderzoek zijn verspreid over put 2 met laatmiddeleeuwse 

resten verschillende monsters uit sporen van zone 1 (S11), zone 2 (S15 en S5040) en 

zone 4 (S26) gewaardeerd. Hiervan bleken er twee geschikt voor de tweede fase, 

analyse: zowel macrobotanie als 14C-datering. Een overzicht van de onderzochte 

monsters met hun contextgegevens is in Tabel 7.2 weergegeven. Het doel van de 

macrobotanische analyse is meer te weten te komen over de geconsumeerde (cultuur)

gewassen en de productie of invoer van voedsel op deze laatmiddeleeuwse vindplaats.

Vondstnummer Spoor Context Zone 14C-datering

Macrobotanie

5 11 kuil 1 1223-1295 cal. n.Chr.

15 26 ophogingslaag 3 1223-1289 cal. n.Chr.

Voor de analyse is 1 l materiaal geanalyseerd23. De afgemeten grond is met kraanwater 

gespoeld op een serie zeven met maaswijdten van respectievelijk 2,0, 1,0, 0.5 

en 0,25 mm. Vervolgens zijn de zeefresiduen geïnspecteerd op de aanwezigheid 

van botanische macroresten (zaden, vruchten, takjes etc.), alsmede zoölogische 

indicatoren voor landschap en menselijke aanwezigheid (mollusken, (vis)botresten, 

insecten, foraminiferen, etc.).24 Alle botanische macroresten zijn zo specifiek mogelijk 

op naam gebracht25 met naamgeving volgens de drieëntwintigste druk van Heukels’ 

flora van Nederland26. Hierbij is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van het 

archeobotanisch laboratorium van de Universiteit Leiden.

Voor het bepalen van zowel de productie, eventuele handel en consumptie van 

cultuurgewassen, als het natuurlijk voorkomen van planten en het gebruik daarvan, 

is een scheiding gemaakt op basis van gebruiksplanten en wilde planten. Onder 

de gebruiksplanten vallen onder andere granen, vruchten en kruiden; onder de 

wilde planten zijn de categorieën cultuurbegeleiders (akkeronkruiden, tredplanten 

en ruderalen) en overige wilde planten (graslandplanten, planten van vochtige 

locaties, waterkantplanten, waterplanten, planten van diverse standplaatsen, etc.) te 

onderscheiden. 

7.6.2 Resultaten

Algemene resultaten per context

Spoor 11 (v. 5): kuil uit zone 1
Spoor 11 is een ingegraven kuil in zone 1. In v.5 zijn bijna uitsluitend verkoolde 

graankorrels aangetroffen (17 stuks). De conservering van de korrels was matig, maar 

23  Alle fracties zijn bekeken, maar in sommige gevallen is slechts een deel bekeken van de klein-
ste fractie(s). De gevonden resten uit deze fracties zijn geëxtrapoleerd naar het totale volume 
dat bekeken is voor de overige fracties per monster.

24  Zie §7.7.
25  Volgens Cappers et al. 2006.
26  Van der Meijden et al. 2003.

Tabel 7.2 
Overzicht van de onderzochte vondstnum-
mers met context en datering.
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in veel gevallen (15 stuks) was op grond van de grootte en vorm van de korrels vast 

te stellen dat het hier om broodtarwe gaat (Triticum aestivum/durum). Er is ook een 

verkoold rachisfragment (internodium) aanwezig in v.5, maar dat fragment is door 

de slechte conservering niet nader op soort te determineren. Verder zijn er enkele 

zaden van grassen aanwezig: een van zwenk-/raaigras (Lolium/Festuca) en een van 

een niet nader te determineren klein gras (Poaceae spec.). Ten slotte zijn er resten 

van eierschaal, gewone mossel en dierlijk bot aanwezig in het monster, die duiden op 

consumptieafval.

Spoor 26 (v. 15): ophogingslaag uit zone 4
Spoor 26 is een ophogingslaag in zone 4. Vondstnummer 15 heeft net als v.5 met name 

granen opgeleverd, maar een (iets) breder spectrum aan soorten. In het monster zijn 

18 korrels van broodtarwe aangetroffen, maar ook zeven korrels meerrijige bedekte 

gerst (Hordeum vulgare var. vulgare) en een korrel van pluimgierst (Panicum miliaceum). 

Veertien korrels waren door slechte conservering niet nader te determineren dan 

graan. Naast graankorrels zijn ook kafresten aanwezig in v.15, bestaande uit onder 

andere rachisfragmenten (internodia) en stengelfragmenten (tientallen), maar ook 

kelkkaf-fragmenten. Naast granen zijn ook drie wilde plantenzaden aangetroffen in 

het monster, te weten van kleefkruid/akkerwalstro (Galium aparine/spurium), mogelijk 

bolderik (cf. Agrostemma githago) en een groot gras (Poaceae spec.). Opnieuw kan hier 

door de slechte conservering geen duidelijkere determinatie worden gegeven. 

Ten slotte zijn ook in dit monster dierlijk bot en eierschaal aanwezig die indiceren dat 

het ophogingspakket (deels) uit voedselresten bestaat.

Productie van gewassen
Indicaties voor de lokale productie van gewassen op basis van macrobotanisch 

onderzoek bestaan uit de aanwezigheid van het gewas, maar ook uit kafresten en 

akkeronkruiden van alle stadia van de oogstverwerking (Figuur 7.11, stap 1 t/m 10). 

Graan kan echter ook geïmporteerd en lokaal verwerkt zijn. Zulke praktijken zijn alleen 

goed te onderscheiden als er niet-inheemse akkeronkruiden worden aangetroffen 

of als er bijvoorbeeld aanwijzingen zijn voor slechts een deel van de stappen van de 

oogstverwerking. In dat laatste geval zou dat voor het onderzoeksgebied – in geval 

van import– betekenen dat granen als aren of zelfs als losse korrels zouden zijn 

vervoerd. Dit zou in het onderzoek een beeld op moeten leveren van vooral grote 

akkeronkruiden en geen halmfragmenten.

Figuur 7.11
Stappen in de oogstverwerk-
ing van dorsen (1) tot het 
met de hand verwijderen van 
grote onkruidzaden (10). De 
aanwezigheid van aarspillen in 
het monster verraadt dat er ter 
plekke graan is verwerkt vanaf 
waarschijnlijk stap 4 tot 10 (het 
fijne zeven om kleine onkruiden 
te verwijderen) (bron: Stevens 
2003, 63, Figuur 1).
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Voor het onderzoeksgebied geldt echter dat in beide monsters sprake is van de 

aanwezigheid van zowel halmfragmenten als kaf, en in het geval van v. 15 ook mogelijk 

het akkeronkruid bolderik. Bolderik is weliswaar een groot akkeronkruid, maar 

tezamen met de halmfragmenten kan er voorzichtig van worden uitgegaan dat het 

hier (deels) om lokale productie van granen gaat. Het is ook uit historische bronnen 

bekend dat de Zeeuwse klei als een van de weinige regio’s in Nederland zeer geschikt 

was voor de verbouw van broodtarwe.27 Gerst kan ook lokaal zijn verbouwd en werd 

voornamelijk geteeld voor de productie van bier, pap of veevoeder. Pluimgierst is juist 

een gewas dat bij uitstek gedijt op warme, droge grond; het is dus niet een gewas 

dat goed groeit op de koude, natte grond van Zeeland. Mogelijk gaat het in het geval 

van pluimgierst dus wel om ingevoerd graan. Pluimgierst wordt in archeobotanisch 

onderzoek van middeleeuwse contexten niet vaak gevonden en lijkt pas vanaf de 15e 

eeuw weer toe te nemen in aantal en vermoedelijk dus ook populariteit.28

Bolderik is een akkeronkruid dat ooit met Romeins geïmporteerd graan is 

meegekomen naar Nederland en pas in de vroege middeleeuwen buiten de Limeszone 

voorkomt.29  Bolderikzaden lijken in grootte en gewicht veel op graankorrels, waardoor 

het moeilijk te scheiden was door wannen of zeven tijdens de oogstverwerking. Omdat 

men vaak niet de moeite nam de zaden met de hand te verwijderen, werd dit onkruid 

vaak samen met het graan vermalen en gegeten. Het is echter een giftige plant die 

buikpijn en koortsen kan veroorzaken: iets dat pas in de 19e eeuw werd ontdekt. Het is 

dus zeer waarschijnlijk dat de bewoners van het gebied hier last van hebben gehad.

Aanwijzingen voor consumptie en gebruik
Het dieet bestond in de 12e-15e eeuw in het onderzoeksgebied uit broodtarwe, gerst en 

pluimgierst, die verwerkt kunnen zijn in bijvoorbeeld brood, pap, brij of bier. Daarnaast 

werd vlees genuttigd, maar ook vis (uit gewaardeerde monsters naar voren gekomen), 

schelpdieren en eieren. Voor deze periode zijn dit de gangbare voedselcomponenten. 

Groenten (zoals bladgroenten, knollen, wortelen, etc.) zijn niet aangetroffen bij het 

onderzoek. Deze voedselgroep is lastig aan te tonen in archeobotanisch onderzoek, 

omdat de plant tijdens de oogst niet of nauwelijks zaad (dat juist bewaard zou blijven 

in de grond) heeft. Echter, in de 12e-15e eeuw werden deze planten veelal schadelijk 

geacht voor de gezondheid, waardoor er hier wordt aangenomen dat ze mogelijk ook 

maar in beperkte mate werden gegeten.30

Aanwijzingen voor het gebruik van planten voor andere doeleinden dan consumptie 

zijn, gezien het beperkte spectrum aan aangetroffen soorten, niet te geven.

7.7 Mollusken

W.J. Kuijper

In alle vijf gewaardeerde monsters uit de eerste fase van het botanisch onderzoek 

zijn mollusken aangetroffen (Tabel 7.3). Echter, in twee gevallen (v.5 en v.6) is de 

soortenrijkheid en concentratie van de resten zo laag dat hier geen conclusies omtrent 

voedsel of lokaal landschap aan te verbinden zijn. In de overige monsters zijn er wel 

aanwijzingen dat o.a. kokkels en mossels werden gegeten. Verder tonen de monsters 

aan dat de omgeving van de vindplaats rijk was aan vochtige weiden en graslanden 

binnen een vermoedelijk marien milieu.

27  Jobse – Van Putten 1995, 147.
28  RADAR 2012.
29  Bakels 2010.
30  Jobse-Van Putten 1995.
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Vnr. Spoor Zone Soorten Interpretatie

5 11 1 Trochulus hispidus (haarslak) Te weinig resten voor interpretatie

6 15 2 Trochulus hispidus (haarslak) Te weinig resten voor interpretatie

13 5040 2 Cerastoderma edule (gewone kokkel)
Hydrobia ulvae (wadslakje)
Mytilus edulis (gewone mossel)

De resten duiden op een marien 
milieu. Gezien de ligging van de 
opgraving kan het hier gaan om 
lokaal voorkomen. Aangezien de 
context een vondstlaag betreft kan 
het ook gaan om voedselresten.

15 26 4 Cecilioides acicula (blindslak)
Cerastoderma edule (gewone kokkel)
Limacidae (naaktslakken)
Mytilus edulis (gewone mossel)
Succinea oblonga (langwerpige barnsteenslak)
Trochulus hispidus (haarslak)
Vallonia pulchella (fraaie jachthoornslak)

De resten bestaan uit een com-
binatie van landslakken en zout-
waterslakken. De landslakken zijn 
kenmerkend voor vochtige weiden 
en graslanden. De kokkel en mos-
sel zijn, aangezien het hier om 
een ophogingslaag gaat, mogelijk 
voedselresten.

17 5040 4 Mytilus edulis (gewone mossel)
Vallonia pulchella (fraaie jachthoornslak)

Het gaat hier om een zoutwater-
slak (de mossel) en een landslak. 
De aanwezigheid van landslak 
indiceert de nabijheid van vochtig, 
open grasland, terwijl de mossel 
hier, gezien de context (vondstlaag), 
mogelijk een voedselrest is.

7.8 Aardewerk en bouwmateriaal late middeleeuwen

D.R. Stiller

Voor de uitwerking van het onderzoek zijn 55 fragmenten gebruiksaardewerk/keramiek 

en 11 fragmenten bouwkeramiek gedetermineerd. Deze laatste categorie bestond 

uit tien stuks baksteen(fragmenten) en één stuk verbrande klei. Het gebruiksaar-

dewerk is conform de werkwijze van het Deventer Systeem gedetermineerd. De 55 

fragmenten zijn redelijk gefragmenteerd. Van slechts een beperkt aantal scherven 

is het mogelijk de vorm/functie met redelijke zekerheid vast te stellen. De scherven 

zijn over het algemeen niet sterk verweerd of sterk aangetast. De conservering 

van het materiaal zelf is redelijk tot goed. Een opvallende uitzondering zijn enkele 

grijsbakkende fragmenten (v.4), afkomstig uit een puinlaag onder de bouwvoor. Op 

basis van afgeronde breuk en het afgesleten oppervlak lijkt het erop dat deze scherven 

in (stromend) water gelegen hebben. Gezien de overstromingen die na de bewoning 

hebben plaatsgevonden, is dit niet verwonderlijk.

7.8.1 Gebruiksaardewerk

De oudste aanwezige categorie aardewerk is Maaslands wit, ook wel Andenne, 

aardewerk. Van deze categorie zijn twee scherven aangetroffen. De scherven hebben 

geen scherp daterende kenmerken.

Gedraaid grijsbakkend aardewerk is met 18 fragmenten vertegenwoordigd (Figuur 

7.12). De opvallendste fragmenten vormen een redelijk massief worstoor van een 

grote pot of kan (v. 10.1) en 4 verweerde scherven (v.4.1). Dit laatste is mogelijk het 

gevolg van stromend water, wat impliceert dat de scherven bij of na oorspronkelijke 

deponering in de bodem hieraan blootgesteld zijn. Mogelijk is dit gebeurd bij één van 

de overstromingen.

Met 35 scherven vormt roodbakkend aardewerk de grootste categorie gebruiksaarde-

werk (Figuur 7.12). Hieronder valt ook een fragment Hoogversierd (v. 22.2), afkomstig 

van de stort ter hoogte van zone 1. De scherf, versierd met slib, en slibribbels, is  

waarschijnlijk afkomstig van een kan en dateert uit de 13e eeuw. Het overige materiaal 

is spaarzaam of éénzijdig geglazuurd en, in combinatie met de oranje-rode baksels, 

in de late middeleeuwen te plaatsen. Binnen het roodbakkende aardewerk zijn wel 

Tabel 7.3 
Monsterlijst mollusken met resultaten en 
interpretatie.
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meerdere vormen herkend: grapen, (v.18.1), kommen (v.18.1 en 22.2), een bakpan 

(v.16.1) een kruik (v.16.1).

Het aardewerk aangetroffen in zone 4 dateert gemiddeld genomen iets jonger dan het 

overige aardewerk (1400-1450 n.Chr. t.o.v. 12e/13e eeuw). Deze datering is met name 

vastgesteld op basis van de uitvoering en het glazuur op het roodbakkend aardewerk. 

Echter, in combinatie met het aangetroffen grijsbakkende aardewerk en een fragment 

Maaslands wit is een oudere datering niet uit te sluiten.  

7.8.2 Bouwkeramiek

Er zijn 10 bakstenen of fragmenten daarvan en een brok verbrande klei onderzocht. 

Het betreffen alle rode handgemaakte bakstenen (Figuur 7.12). Er zijn meerdere 

formaten vertegenwoordigd. De bakstenen zijn met nodige voorbehouden op basis 

afmeting en baksel in drie tot vier groepen in te delen. Het dateren van bakstenen 

is redelijk onzeker aangezien lokaal op kleine afstanden al redelijk grote verschillen 

kunnen optreden in gebruikte formaten in de verschillende perioden. De baksteenfor-

maten van verschillende locaties in het Zuidwesten van Nederland en Noordwesten 

van België zijn daarom vergeleken om een indruk te krijgen wanneer deze bakstenen 

zijn geproduceerd.31

Drie fragmenten met een ?x14/14,5x 6,7 lijken het oudst te zijn. Bij vergelijking met 

andere vindplaatsen lijken deze wat dikkere baksteen ook een wat grotere lengte 

formaat (waarschijnlijk oorspronkelijk richting de 30 cm) te hebben en vaak in de 

13e met uitloop in de 14e eeuw te dateren. Drie iets dunnere bakstenen zijn ook iets 

kleiner, 26/27x13,5x7/6,5 cm en zijn in de 14e eeuw te plaatsen. Een maatje kleiner, 

24x11x6 cm, dateert omstreeks einde 14e eeuw. De laatste groep vormen de kleinste 

bakstenen  van 22,5x11x6,5 cm (v.14.1), afkomstig uit zone 3 met resten van de kleine 

dam met aangrenzende muur. Deze  kunnen weer iets later in de 15e gedateerd 

worden. Het ontbreken van duidelijk kleinere bakstenen maakt het waarschijnlijk dat 

alle bakstenen in de late middeleeuwen geproduceerd zijn.

31  Gebruik is gemaakt van overzicht dat voor Zeebrugge (B) en omgeving is opgesteld (Patrouille 
1998), een overzicht voor Nederland (Berends 1989 en Tussenbroek 1998) en gebruikte baks-
teenformaten bij de Berghuis kazerne te Middelburg (Brakman 2006).

Figuur 7.12 
Overzicht van keramiekvondsten uit de 
opgraving: een rode baksteen (boven) en een 
verzameling van grijsbakkend en roodbak-
kend aardewerk (onder).
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De baksteencomplexen van S13 (zone 2) en S31 (zone 1) dateren grofweg 1300-1400 

n.Chr. De baksteenfragmenten afkomstig uit S23 (zone 3) dateren grofweg tussen 

1350-1450 n.Chr.

Het fragment verbrande klei (v.22.3) heeft geen opvallende kenmerken.

7.8.3 Conclusie keramiek

Vanwege de fragmentatie laat het materiaal zich over het algemeen niet scherp 

dateren. Kijkend naar het hele complex, dan is op basis aanwezigheid van een 

Hoogversierd fragment, het Maaslands wit, het ontbreken van Pingsdorf en Steengoed 

en de uitvoering van het roodbakkende aardewerk, een datering in de periode vanaf de 

13e tot in de 14e eeuw het meest waarschijnlijk voor de vindplaats. Het bouwmateriaal 

lijkt tevens een jongere component (15e-eeuws) te bevatten. Deze datering is echter 

niet scherp genoeg om verregaande conclusies aan te trekken.

7.9 Steen

R. Houkes

7.9.1 Inleiding

Bij het onderzoek zijn 24 stuks natuursteen gevonden, merendeel afkomstig uit 

muurresten en uitbraaksleuven. In deze paragraaf worden de conservering, typologie, 

datering, herkomst, productiewijze en het gebruik van het natuursteen behandeld. 

7.9.2 Onderzoeksvragen

Het natuursteenonderzoek kan een bijdrage leveren aan het beantwoorden van 

onderstaande onderzoeksvragen uit het PvE.32 De antwoorden op de onderzoeksvra-

gen zijn terug te vinden in de conclusie van dit hoofdstuk.

  
1.  Zijn binnen het plangebied archeologische sporen of structuren aangetroffen?  Zo ja, 

bespreek:  

 - de horizontale c.q. verticale spreiding van de aanwezige archeologische sporen. 

 - de aard, functie en ouderdom van de aanwezige sporen en/of structuren.

4.  Bespreek  de gaafheid van de vindplaats en de conserveringstoestand van 

natuursteen, organisch en ecologisch materiaal. Is de stratigrafie binnen het 

plangebied intact of zijn (grote) verstoringen aanwezig? 

7.9.3 Methoden en technieken

Het deelonderzoek is uitgevoerd conform de eisen in het voorafgaand aan het 

onderzoek opgestelde PvE en het voorstel voor verdere uitwerking in het evaluatie-

rapport.33 Bij de uitwerking van het natuursteen zijn daarnaast de richtlijnen uit de 

Leidraad anorganisch materiaal, deel 2, natuursteen gehanteerd.34 De determinaties 

zijn ingevoerd in een Access-database die voldoet aan ROB-specificatie 4.4.4 voor de 

32  De Visser 2018.
33  Goossens & Beuger 2018.
34  Houkes et al. 2017.
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uitwerking van natuursteen.35 Voor de definitie van de daarin genoemde variabelen 

wordt verwezen naar het hoofdstuk “variabelen en meeteenheden” van deze 

specificatie. De artefacttypen zijn conform BRL4000, specificatie OS17, Codetabel 1.36

Stenen met (mogelijke) sporen van bewerking of gebruik zijn individueel beschreven. 

Naast type en subtype zijn grondvorm, lengte, breedte, dikte, gewicht, fragmentatie, 

mate van verbranding en de aard en percentage van het natuurlijk oppervlak 

vastgelegd. Afmetingen zijn gemeten in millimeters met behulp van een onderlegger 

met millimeterverdeling en een schuifmaat. Artefacten met een gewicht tot 500 g zijn 

gewogen met een digitale weegschaal met een precisie van 0,1 g, zwaardere stukken 

zijn gewogen met een precisie van 1 g. Mogelijke artefacten zijn op de aanwezigheid 

van bewerkings- en gebruikssporen gecontroleerd met behulp van een stereomicros-

coop met opvallend licht.37 Onbewerkte stenen en stenen zonder eenduidige sporen 

van bewerking of gebruik zijn ingedeeld in groepen met gelijke kenmerken en per 

vondstnummer als één record ingevoerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld onbewerkte 

rolstenen, maar ook brokken vesiculaire lava die zeker tot een bewerkt en gebruikt 

artefact zullen hebben behoord, maar waarop geen sporen van bewerking of gebruik 

meer herkenbaar zijn. Passende, recent gebroken fragmenten zijn als één beschreven 

en gemeten en ingevoerd. De determinaties van steensoorten zijn tot stand gekomen 

met behulp van vakliteratuur38 en de vergelijkingscollectie van de auteur.

7.9.4 Resultaten

Inleiding
De natuursteenassemblage bestaat uit 24 objecten met een totaal gewicht van 33427,1 

g, afkomstig uit drie grondsporen en een bodemlaag. Drie stenen zijn gevonden op 

de stort. Op slechts één steen zijn sporen van gebruik zichtbaar; een groot brokstuk 

kalksteen met slijtagesporen. Het overige natuursteen bestaat vooral uit grote en 

kleine brokken vesiculaire lava (tefriet, in Tabel 7.4 aangeduid met breuksteen), 

aangevuld met enkele rolstenen en brokstukken daarvan. De resultaten van het 

onderzoek worden in het onderstaande per zone en spoor behandeld.

type subtype stort s5 s13 s31 s5040 totaal totaal gewicht (g)

bouwmateriaal drempel?     1     1 8612,0

breuksteen       17   17 21742,0

brok 1       1 2 76,7

rolsteen   1 1       2 2297,9

rolsteen brok 1 1       2 698,5

  totaal 3 2 1 17 1 24 33427,1

Zone 1
Uit muuruitbraak S5 van zone 1 zijn slechts twee stenen afkomstig, een grote rolsteen 

van vuursteen met een grof gerolde cortex, met een gewicht van 2275 (v.11.1), en een 

brokstuk van een vergelijkbare rolsteen van vuursteen die door verhitting kapot is 

gesprongen, met een gewicht van 640 g (v.11.2)  (Figuur 7.1 en Bijlage 4). Dergelijke 

grote, gerolde vuursteenknollen zijn te vinden langs de kust van Zeeuws-Vlaanderen.39 

Waar ze voor zijn gebruikt, is moeilijk na te gaan. Er zijn geen mortelresten op de 

35  Brinkkemper et al. 1998. 
36   https://www.sikb.nl/doc/OS17/PRJ%20144%20codetabel%201%20-%20artefacttype%20

v%201_4%2020150619.pdf
37  De gebruikte microscoop is een Zeiss Jena met vergrotingen van 10 tot 64 x.
38  Hellinga 1980; Huisman en Braaksma 2017a, Huisman en Braaksma 2017b.
39  Eigen waarneming.

Tabel 7.4 
Typologie van het natuursteen per spoor-
nummer.
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steen aanwezig, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de stenen deel uitmaakten van 

(opgaand) muurwerk. Mogelijk zijn de stenen gebruikt in de fundering van de muur.

De meeste natuursteen is afkomstig uit één spoor, muurrest S31 die in het talud 

van de noordelijke, te dempen sloot is aangesneden (put 1001, Figuur 7.1). Hierin 

zijn zeventien grotere en kleinere brokstukken van tefriet gevonden, met een 

totaalgewicht van 21742 g (v. 19 en 20).40 Op geen van de brokken zijn bewerkings-

sporen te zien. De brokstukken vertonen slechts oude en verse breukvlakken; deze 

laatste zijn waarschijnlijk tijdens het onderzoek ontstaan. De oude breukvlakken zijn 

grijs verweerd en voelen poederachtig aan. Een deel van brokken met verse breuken 

konden worden gepast, waarbij er ook tussen beide vondstnummers een passer is. 

Twee fragmenten uit v.19 passen langs een oud breukvlak. Waarschijnlijk is deze steen 

afkomstig uit de omgeving van Mayen in de Eifel, waar vanaf het neolithicum tot ver in 

de historische tijden op grote schaal maal- en molenstenen zijn geproduceerd die als 

eindproduct vooral stroomafwaarts langs de Rijn werden geëxporteerd.41 Omdat op 

geen van de brokstukken een restant van een maalvlak aanwezig is, kan niet worden 

gesteld of het om fragmenten van een of meerdere maalstenen gaat. Tefriet werd in de 

late middeleeuwen ook als bouwmateriaal gebruikt.42 Mortelresten zijn echter afwezig, 

waardoor het onwaarschijnlijk is dat de stenen deel uitmaakten van muurwerk. 

Mogelijk zijn de stenen, evenals de vuurstenen uit S5, gebruikt in de fundering van de 

muur.

Op de stort zijn ten slotte, ter hoogte van sporen S7 – S11, nog drie fragmenten 

natuursteen gevonden. Een klein brokstuk sterk verweerde witte kalksteen met een 

gewicht van 66,5 g bezit twee vlakken die bestaan uit een harde, minder verweerde 

korst (v.22.1). Mogelijk gaat het om een brokstuk van een bouwsteen; dergelijke 

korsten kunnen ontstaan door het uitwijken van ‘bergwater’ uit de vers gedolven steen, 

waarbij calciet op de buitenzijde van de steen wordt afgezet.43 Bewerkingssporen zijn 

echter niet waargenomen, evenals aanhangende mortelresten. De twee overige stenen 

zijn twee rolstenen van kwartsiet, waarvan er een licht beschadigd is (v.22.2 en 22.3). 

Zone 2
Liggend tegen de muur S13 is een grote, op het eerste gezicht onbewerkte steen van 

fijn gelaagde, sterk zandhoudende kalksteen gevonden (Figuur 7.7 en Figuur 7.13). 

Een van de oppervlakken, parallel aan de gelaagdheid van de steen, is sterk gesleten, 

mogelijk als gevolg van betreding. De zijden zijn onregelmatig van vorm, ze maken 

geen rechte hoek met het oppervlak en zijn niet parallel. De steen is 340 mm lang, 

171 mm breed en 99 mm dik, het gewicht bedraagt 8612 g. Hij zou, gezien de slijtage,  

gebruikt kunnen zijn als drempelsteen, maar ook als gewone straatsteen. Aangezien 

er geen andere straatstenen zijn gevonden wordt dit laatste echter onwaarschijnlijk 

geacht. Op het verweerde oppervlak en vooral de zijden is de gelaagdheid van de 

steen goed te zien. De steen bevat naast kalk en fijn zand zwartgroene korrels van 

het mineraal glauconiet. Op grond van deze kenmerken gaat het om zogenaamde 

‘Ledesteen’, die ten westen van Brussel, binnen de driehoek Balegem - Lede - Dilbeek. 

Deze steen werd vooral in de late middeleeuwen veel gebruikt voor hoekblokken, 

raamomlijstingen, plinten en waterlijsten.44

40  NB in het evaluatierapport was deze categorie als tufsteen bestempeld; de analyse wijst 
echter uit dat het om tefriet gaat.

41  Zie bv Hörter 1994 en Mangartz 2008 voor uitgebreide studies naar de productie van- en 
handel in maal- en molenstenen uit de Eifel.

42  Berends et al. 1982, p. 20.
43  Berends et al. 1982, p. 42.
44  Berends et al. 1982, 38; 46.
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Zone 4
In ophogingslaag S5040 van zone 4 is slechts één steen gevonden, een klein brokje 

rood verbrande gangkwarts met een gewicht van 10,2 g (v. 18). 

7.9.5 Conclusie natuursteen

Bij de archeologische begeleiding van de slootaanleg zijn 24 stuks natuursteen 

gevonden, waaronder één artefact. Het merendeel van het natuursteen is afkomstig 

uit muurresten en uitbraaksporen, een steen komt uit een ophogingslaag en drie van 

de stort. Vooral muurrest S31 heeft veel natuursteen opgeleverd, zeventien brokken 

licht verweerde tefriet die deels konden worden gepast. Het gebruik van deze stenen 

is door het ontbreken van bewerkingssporen en mortelresten niet duidelijk. Het zou 

zowel om bouwmateriaal als resten van molenstenen kunnen gaan. Mogelijk zijn de 

stenen gebruikt in de fundering van de muur. Hetzelfde geldt voor een grote rolsteen 

van vuursteen en een verbrand brokstuk van een tweede die in muuruitbraak S5 zijn 

gevonden. In S31 is een groot, onbewerkt stuk kalksteen  gevonden, zogenoemde 

‘Ledesteen’, die gezien de slijtage  mogelijk als drempelsteen is gebruikt. Een brok 

sterk verweerde kalksteen, die op de stort is gevonden zou een fragment van een 

bouwsteen kunnen zijn. De overige stenen zijn twee kleine rolstenen en een verbrand 

brokje gangkwarts die weinig bijdragen aan de interpretatie van de vindplaats.

7.10 Overige sporen en vondsten 

De niet-middeleeuwse aangetroffen sporen en vondsten betreffen recente 

verstoringen (drainagebuizen) en enkele percelingsgreppels uit de Nieuwe- of moderne 

tijd. Deze zijn vanaf het huidige maaiveld aanwezig en doorsnijden op sommige 

plaatsen de sporen toebehorend aan de laatmiddeleeuwse vindplaats. Zowel de per-

celingsgreppels als de drainagebuizen zijn alle noordwest-zuidoost georiënteerd. Er is 

één vondst afkomstig uit één van de percelingsgreppels. Het betreft een klein stukje 

roodbakkend aardewerk, dat niet nader te dateren is dan 1150-1950 n.Chr. Op basis van 

de stratigrafie kan gezegd worden dat de nieuwetijds greppels in ieder geval jonger zijn 

dan 1532 n.Chr. (het moment dat het overstromingspakket wordt afgezet) en daarmee 

niet tot de vindplaats behoren.

Figuur 7.13 
Een mogelijke drempelsteen van zand-
houdend kalksteen uit zone 2.
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7.11 Conclusie, omvang, aard en ontwikkeling complex

Er vindt voor het eerst activiteit plaats op de vindplaats in de late middeleeuwen: na 

de eerste inpoldering die vermoedelijk al in de 11e eeuw was aangevangen. Het exacte 

jaartal waarin de eerste polders van Noord-Beveland worden aangelegd is niet bekend; 

echter, op basis van de eerste historisch vermelding in 1223 moet een groot deel van 

het gebied toen al bedijkt zijn geweest. Op basis van de dateringen van het aardewerk 

(13e-14e eeuw) en de 14C-datering afkomstig uit één van de ophogingslagen (S26; 

1223-1289 cal. n.Chr.) zal enkele tientallen jaren na de  inpoldering van het gebied de 

bewoning of het rijp maken voor bewoning van het land zijn begonnen. Binnen het 

onderzoeksgebied is dit gedaan door de bulten binnen het natuurlijke microreliëf van 

het landschap, ontstaan door de kwelderafzettingen, uit te breiden en op te hogen. 

Zoals te zien is op Figuur 7.14 zijn de bewoningsresten direct te correleren aan de hoge 

ruggen in het landschap. De sporen die bij de vindplaats horen, bestaan voornamelijk 

uit ophogingslagen, muren, en verspoelde muurresten. Er zijn twee structuren te 

onderscheiden binnen het complex, namelijk het gebouw (structuur 1) en de lineaire 

structuur (structuur 2) die geïnterpreteerd wordt als dam, dijk of een andere soort 

waterkering. 

De totale omvang van de vindplaats is lastig te bepalen door de beperkte breedte van 

onderzoeksgebied. Wel zijn er vier zones te onderscheiden binnen een traject van 125 

m lengte van het onderzoeksgebied. Op basis van de waargenomen baksteen-‘nestjes’ 

en het doorlopen van de muur van structuur 2 in het opgeschoonde talud van de oude 

sloot loopt de vindplaats in ieder geval verder door naar het noordwesten. De muren 

van structuur 1 en 2 lopen tevens verder door naar het zuidoosten dus ook hier zal de 

vindplaats nog verder doorlopen. Ook de pakketten van verspoelde resten in zone 1 

lopen verder door richting het noordwesten en zullen mogelijk over een groot deel 

van de flank van de grotere kreekrug te volgen zijn die op de geomorfologische kaart 

in Figuur 4.2 is te onderscheiden.45 In het uiterste noorden van het onderzoeksge-

bied zijn nog enkele natuurlijke verhogingen in het landschap aangetroffen. Hier zijn 

geen bewoningssporen op aangetroffen; de cultuurlaag is hier echter weldegelijk nog 

aanwezig.

De vele ophogingslagen, vondstrijke bouwvoor en de muurwerken op de vindplaats 

tonen aan dat het hier waarschijnlijk om een nederzetting gaat. Op basis van de 
14C-datering zijn de antropogene ophogingen vrij kort na de inpoldering van het 

gebied uitgevoerd om het geschikt te maken voor de bewoning. Er is tussen de 

ophogingslagen en de natuurlijke afzettingen geen bodem herkenbaar; de kwel-

derafzettingen zullen dus niet lang bloot hebben gelegen na het inpolderen. Na het 

ophogen zijn de aanwezige muren en kuilen ingegraven. De vindplaats zal afgaande 

op de ‘vuile’ cultuurlaag en de opeenstapeling van ophogingslagen in zone 4 enige 

tijd bewoond zijn geweest;  de exacte bewoningsduur is echter met het onderhavige 

onderzoek (met smal werkgebied) niet exact vast te stellen. Het blijft dan ook de vraag 

wat zich buiten het onderzoeksgebied bevindt en hoe ver de vindplaats daar doorloopt. 

Het scala aan voedselgewassen uit de late middeleeuwen beperkt zich binnen het 

onderzoeksgebied tot broodtarwe, bedekte meerrijige gerst en pluimgierst. Resten van 

45  Gezien de smalle breedte van het onderzoeksgebied is het onduidelijk hoe het lokale micro-
reliëf van het kwelderlandschap (met kleine bulten) zich precies verhoudt tot het meer gepron-
onceerde landschap van kreken met bijbehorende oeverwallen, dat even ten noorden van het 
onderzoeksgebied is onderscheiden (op de geomorfologische kaart). 
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Figuur 7.14 
Relatie tussen vlakhoogte van de middeleeuwse 
cultuurlaag en de aangetroffen sporen. De sporen-
zones (zoals beschreven in §7.2-§7.5) zijn aange-
geven met stippellijnen.
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akkeronkruiden en dorsafval uit verschillende oogstverwerkingsstadia in combinatie 

met historische gegevens duiden op lokale verbouw van in ieder geval broodtarwe en 

gerst. Pluimgierst werd vermoedelijk geïmporteerd. Het dieet bestond naast granen uit 

eieren, mossels, kokkels, vis en vlees: een typisch dieet voor deze tijdsperiode.

14C-onderzoek van botanische macroresten uit de ophogingslagen (met een datering 

tussen 1223-1289 cal n.Chr.) lijkt de (eerste) ophoging vooral in de 13e eeuw te plaatsen. 

Aansluitend hierop moet de bewoning plaats hebben gevonden. Het aardewerk, dat 

voornamelijk afkomstig is uit de ophogingslagen, dateert over het algemeen vanaf de 

13e tot in de 14e eeuw. Het aardewerk uit de cultuurlaag bij zone 4 dateert iets later, 

vermoedelijk tussen 1400-1450 n.Chr. Ook enkele bakstenen, hoewel niet zeer scherp 

te dateren, zijn te plaatsen op het eind van de 14e tot in de 15e eeuw. Over het geheel 

genomen zijn de ophoging en de bewoning van de vindplaats dus van de 13e eeuw tot 

aan ca. 1450 te dateren. 

De aangetroffen sporen en structuren en hun aanzet tot een vervolg daarbuiten 

duiden erop dat de vindplaats onderdeel is van een grotere nederzetting of zone 

met bewoning (zie §7.12). Over de aard van de structuren zijn geen concluderende 

uitspraken te doen, omdat deze alle buiten het onderzoeksgebied doorliepen. Wel is 

duidelijk sprake van twee muurwerken met daartussen een vloerniveau, die samen als 

gebouw zijn te interpreteren, en een muur met ophoging die samen als dam, dijk of 

andere waterkering is te interpreteren. 

De vondst van verschillende soorten natuursteen, de verscheidenheid aan aardewerk 

en ook de aanwezigheid van pluimgierst zijn een bewijs voor de contacten met de 

‘buitenwereld’ aan de andere kant van het water. Uit de aanwezigheid van het uit de 

Eiffel aangevoerde tefriet en de stenen uit Vlaanderen blijkt dat de connecties van de 

bewoners van de vindplaats verder reikten dan Zeeland zelf. 

Het overgrote deel van het dateerbare materiaal is afkomstig uit ophogings- en 

cultuur/vondstlagen. Het vondstmateriaal en de 14C-dateringen informeren ons dus 

met name over de beginfase van de vindplaats. Ofschoon de vindplaats deels verspoeld 

is door de Sint Felixvloed van 1530, is weinig te zeggen over de exacte eindfase van 

de vindplaats. De verspoelde puinlagen, het overstromingszand tussen de bakstenen 

van de muren en de dagzomende cultuurlaag geven aan dat de aangetroffen resten 

in ieder geval nog boven het toenmalige maaiveld uitstaken ten tijde van de Sint 

Felixvloed in 1530. Vanwege het compleet ontbreken van een duidelijke vroege 

16e-eeuwse component (c.q. net voor de overstroming) kan wel met enige zekerheid 

gezegd worden dat de vindplaats binnen het onderzoeksgebied reeds verlaten was ten 

tijde van de overstroming. Hoe lang voorafgaand aan de overstroming is onduidelijk. 

Aardewerk uit de periode 1450-1530 ontbreekt in elk geval bij de vondsten van 

deze opgraving. Mogelijk zijn de aangetroffen structuren eerder in onbruik geraakt. 

Vondsten uit de directe omgeving wijzen overigens wel op bewoning in deze periode: 

de muntschat ten westen van het onderzoeksgebied bevatte munten daterend tot 

1525 en de naburige versterkte huisplaats heeft een gelijke datering. 

7.12 Inbedding resultaten in regionaal onderzoek

Zoals vermeld heeft in 201346 en 201847 onderzoek plaatsgevonden naar een versterkte 

huisplaats ten noorden van het onderzoeksgebied. De resten in de proefsleuven van 

46  Kerckhaert 2013.
47  Jongepier et al. 2018.
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Vlakhoogte S5040 in m NAP

Figuur 7.15 
Sporenoverzicht van het onderzoeksgebied in 
relatie tot de huisplaats uit voorgaand onder-
zoek aan de noordzijde van de weg (bron 
meetgegevens huisplaats: SCEZ).
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2013 zijn direct onder de bouwvoor op ca. 0,70 m NAP aangetroffen (Figuur 7.16). 

Dit toont aan dat bij het toenmalige onderzoeksgebied de oude laatmiddeleeuwse 

cultuurlaag dagzoomde en is opgenomen in de huidige bouwvoor, vergelijkbaar met 

de hoge ruggen in het hier gepresenteerde onderzoeksgebied. Op de geologische- 

en bodemkaart lijkt deze hoge zone de flank te vormen van een hoge kreekrug 

of oeverwal, waar ook het huidige Colijnsplaat op is gesitueerd (Figuur 7.15). Het 

geofysisch onderzoek van de versterkte huisplaats geeft aan dat er meerdere 

muurwerken nog bewaard liggen onder het oppervlak en dat de gracht er omheen 

doorloopt. 

Bij het proefsleuvenonderzoek van de huisplaats lag  een sterke nadruk op de reeds 

bekende zilveren muntschat:  het opsporen en dateren van aanvullende  munten; 

bekend was namelijk dat de munten door langdurig landbouwactiviteiten verspreid  

geraakt waren over het terrein. Nieuw aangetroffen munten worden gedateerd  op 

ongeveer 1525, zeer kort voor de fatale overstroming van 1530. Tevens zijn er munten 

gevonden daterend uit 1322-1384, wat een vrij lange bewoningsspanne suggereert. De 

oppervlaktevondsten van de veldkartering dateren grofweg van de 14e tot het begin 

van de 16e eeuw.48 

Het aardewerk  (13e-14e eeuw met een uitloop tot 1450) en met name de  
14C-gedateerde botanische macroresten (1223-1289 cal n.Chr.) uit het onderhavige 

onderzoeksgebied dateren vroeger dan de vondsten van de voornoemde huisplaats; 

de meeste vondsten van het onderhavige onderzoek  zijn echter afkomstig uit de 

ophogingslagen, dus wellicht representeert het aangetroffen aardewerk alleen 

de eerste (ophogings)fase van de bewoning. Op basis daarvan is een gelijktijdige 

oprichting met de huisplaats in theorie toch wel mogelijk. 

 

Of de structuren van de versterkte huisplaats direct gekoppeld kunnen worden aan 

de aangetroffen structuur 1 en 2 of aan de ophogingslagen uit het onderhavige 

onderzoek is niet duidelijk, omdat het werken binnen een smal sloottracé nu eenmaal 

onvoldoende inzicht geeft in de ruimtelijke verspreiding van de sporen. Een logische 

interpretatie voor het gehele complex is dat van een versterkte huisplaats als  centrum 

van de activiteit/bewoning in dit gebied met daar omheen  enkele kleine structuren en 

(bij)gebouwen. De binnen het sloottracé aangetroffen resten zouden tot deze laatste 

twee categorieën gerekend kunnen worden. Er zijn echter enkele elementen die deze 

interpretatie tegenspreken. De afstand tussen structuur 1 en de muurwerken van de 

huisplaats die zijn aangetroffen in 2013 bedraagt zo’n 140 m (Figuur 7.14). In één van 

de putten van de proefsleuven op ca. 70 m van gebouw 1 (tussen gebouw 1 en de 

huisplaats) zijn geen sporen aangetroffen, terwijl men in deze zone wel activiteiten 

zou verwachten indien de gebouwen gerelateerd zijn aan elkaar. Deze proefsleuf was 

echter vooral gericht op het opsporen van meer munten; de afmetingen van de sleuf 

zijn te gering  om  de afwezigheid van activiteiten  op deze locatie hard te maken. 

Het vloerniveau van gebouw 1 leverde geen dateerbaar materiaal op, dus er kan niet 

gezegd worden of de structuren precies gelijktijdig zijn. 

Indien structuur 2, de mogelijke dam, dijk of andersoortige waterkering, lineair 

doorloopt zoals wordt verondersteld, vormt deze een barrière in het landschap 

tussen gebouw 1 en de versterkte huisplaats. Dit kan men op een aantal manieren 

interpreteren. Ten eerste kan het gezien worden als aanwijzing dat de structuren niet 

bij elkaar horen, omdat deze door de dam duidelijk gescheiden worden. Ten tweede 

48  Jongepier et al. 2018, 54.

Figuur 7.16 
Overzicht aangetroffen sporen van de verster-
kte huisplaats (bron: Kerckhaert 2016, 16).



Kortgene-Colijnsplaat    53

0 50 m



54 Kortgene-Colijnsplaat

kan het gezien worden als bewijs voor verschillende inpolderingsfasen, waarbij het 

damlichaam ten tijde van de woning fungeerde als binnendijk. Dit lijkt op basis van 

de vermoedelijk jongere datering van de bakstenen van de dam onwaarschijnlijk. Als 

laatste kan ook gedacht worden dat het geen dam of waterkering betreft, maar een 

vrij uitgebreid verdedigingswerk bestaande uit een wal met een muur er tegen aan. In 

dit geval kan het vergeleken worden met een middeleeuwse landweer die ongeveer 

uit dezelfde periode stammen, al zijn er in dit geval geen gegraven greppels langs 

de ophoging waargenomen. Gezien de afstand tot de huisplaats (ca. 110 m) is deze 

interpretatie naar onze mening echter zeer onwaarschijnlijk.

Al met al kan niet met zekerheid gezegd worden dat de twee complexen één 

vindplaats vormen, maar enige correlatie is wel te verwachten. Op basis van de 

landschappelijke ligging en het feit dat beide structuren bloot lagen ten tijde van de 

overstroming in 1530 moeten ze in ieder geval gelijktijdig zichtbaar zijn geweest in 

het landschap. Het lijkt erop dat de twee structuren in ieder geval een gedeeltelijke 

overlap in datering hebben rond de 14e eeuw en mogelijk ook in de 15e eeuw. Bij de 

versterkte huisplaats was reeds vastgesteld dat deze nog in gebruik was tot kort voor 

de overstroming en bij deze vindplaats bestaat het idee dat deze reeds verlaten was. 

De exacte relatie blijft onduidelijk. 

De vindplaats die is aangetroffen bij het onderzoek valt binnen een steeds groter 

wordend beeld van verdronken dorpen en -bewoning in de kustgebieden van 

Nederland en Zeeland in het bijzonder.49 In de middeleeuwen zijn veel gebieden 

ingepolderd en tevens weer verloren aan de zee. De regio rond het onderzoeksgebied 

vormt hier geen uitzondering op. 

49  Kuipers 2004.
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8 Beantwoording onderzoeksvragen

Hieronder zal kort op samenvattende wijze een antwoord worden gegeven op de 

onderzoeksvragen.

1. Zijn binnen het plangebied archeologische sporen of structuren aangetroffen?  Zo ja, 

bespreek: 

 a. de horizontale c.q. verticale spreiding van de aanwezige archeologische sporen.

 b. de aard, functie en ouderdom van de aanwezige sporen en/of structuren 

Er zijn sporen aangetroffen binnen het onderzoeksgebied verspreid over 4 zones over 

een afstand van 125 m. De sporen bevinden zich in een laatmiddeleeuwse cultuurlaag 

die is gevormd in de post-Romeinse kwelderafzettingen en de ophogingen die 

daarmee samenhangen. 

De sporen betreffen voornamelijk muren, kuilen, verspoelde puinlagen en ophogings-

pakketten. Op sommige plaatsen kan de laatmiddeleeuwse cultuurlaag gekenmerkt 

worden als vondstlaag. Er zijn twee structuren aan te merken: één structuur wordt 

geïnterpreteerd als gebouw, de tweede als dam of dijkje. De vindplaats als geheel is 

geïnterpreteerd als nederzetting en behoort vermoedelijk tot een groter complex (zie 

onderzoeksvraag 2). 

De datering uit de ophogingslagen wijst op een begindatering tussen 1223-1289 

n.Chr. voor de vindplaats. Dit komt overeen met de datering van aardewerk dat is 

aangetroffen. De einddatering van de bewoning is niet bekend, maar op basis van 

het aangetroffen aardewerk lijkt het waarschijnlijk dat de vindplaats tot ongeveer 

1400-1450 in gebruik is geweest. De vindplaats was in ieder geval duidelijk al verlaten 

voorafgaand aan de overstomingen vanaf 1530.

2. Koppel de onderzoeksresultaten terug naar de resultaten van eerder uitgevoerd 

onderzoek in de omgeving van het onderzoeksgebied. Hebben de sporen te maken met 

de verhoogde huisplaats die is aangetroffen ten westen van de Colijnsplaatseweg in 

2013? Leg dit uit en illustreer dit. 

Het is in 2013 vastgesteld dat de resten nog in het toenmalige maaiveld zichtbaar 

zijn geweest ten tijde van de overstroming. Het is daarmee echter niet zeker dat de 

structuren binnen de vindplaats toen ook nog in gebruik waren. De aangetroffen 

munten bij de versterkte huisplaats (daterend tot 1525) doen vermoeden dat deze 

nog wel in gebruik was ten tijde van de overstroming. Er is bij de huisplaats echter 

ook ouder materiaal aangetroffen (13e eeuws). Er wordt op basis van de datering van 

beide vindplaatsen verondersteld dat er in ieder geval een gedeeltelijke overlap is. 

In dat geval kan gezegd worden dat de sporen waarschijnlijk tot hetzelfde complex 

behoren. Het feit dat de aard of functie van de aangetroffen resten niet verder 

onderzocht kon worden in verband met de smalle werksleuf, maakt het lastig om deze 

onderzoeksvraag met zekerheid te beantwoorden. 

3. Bespreek de geologische en archeologische stratigrafie binnen het plangebied en 

koppel de aangetroffen structuren hieraan. Illustreer door middel van profieltekening 

en/of –foto. 

De vindplaats bevindt zich in de top van post-Romeinse kwelderafzettingen 

toebehorend aan het Laagpakket van Walcheren. Na de inpoldering rond 1200 is het 

landschap tot rust gekomen en lokaal (extra) opgehoogd om het geschikt te maken 

voor bewoning. In de top van deze afzettingen die ca. 300 jaar bloot hebben gelegen 

is een cultuurlaag gevormd. Deze afzettingen en ophogingen tonen een groot verschil 
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in reliëf en op sommige plekken dagzomen deze nog en zijn ze opgenomen in de 

huidige bouwvoor. In 1530 is de vindplaats overstroomd en afgedekt geraakt met 

een overstromingspakket, ook toebehorend aan het Laagpakket van Walcheren. 

Diepere geologische eenheden zijn niet in kaart gebracht, omdat deze niet werden 

aangesneden bij het uitgraven van de sloot. 

4. Bespreek de gaafheid van de vindplaats en de conserveringstoestand van 

natuursteen, organisch en ecologisch materiaal. Is de stratigrafie binnen het 

plangebied intact of zijn (grote) verstoringen aanwezig?

Over het algemeen zijn de gaafheid en conservering van de vindplaats goed. De 

vindplaats is enerzijds deels verspoeld door de overstroming van 1530, dus mogelijk 

is vondstmateriaal op het archeologisch niveau verplaatst. Het aardewerk toonde 

enige mate van verwering. Het overstromingsdek heeft de vindplaats anderzijds 

tevens afgedekt, waardoor deze in de eeuwen daarna (tot op heden) niet is verploegd; 

een uitzondering geldt voor enkele plekken waar het laatmiddeleeuwse reliëf met 

cultuurlaag dagzoomt. Al met al heeft het overstromingspakket, als een beschermlaag, 

voor goede conservering van muurwerken en vloerniveaus gediend. 

De conservering van het organisch en ecologisch materiaal (macrobotanisch) is matig; 

mede gezien de droge context (boven de grondwaterspiegel) van de bemonsterde 

lagen en sporen.

5. Welke archeologische sporen en structuren werden in situ bewaard en vanaf welke 

diepte? Geef dit weer op een Advieskaart. 

Binnen het ontgraven sloottracé zijn geen archeologische resten in situ bewaard 

gebleven. De vindplaats loopt verder door aan weerszijden van het onderzoeksge-

bied; de totale omvang van deze verspreiding is echter onbekend. De diepteligging 

van de vindplaats varieert sterk door het reliëf in de kwelderafzettingen. Binnen 

het plangebied liggen de resten tussen 20 cm en 100 cm -Mv. Er kan van uit worden 

gegaan dat deze grote variatie zich doorzet naar de naastgelegen percelen. 

Op bovenstaande advieskaart is te zien waar de sporen liggen (zowel horizontale 

als verticale ligging). De zones die gebruikt zijn om de sporen te beschrijven geven 

tevens aan waar verwacht wordt dat de sporen minimaal aanwezig zijn buiten de 

grenzen van het onderzoeksgebied. Het wordt waarschijnlijk geacht dat de sporen nog 

verder doorlopen buiten de aangegeven zones. Hier is echter geen informatie over 

beschikbaar. 

6. Kunnen op basis van huidig onderzoek aanbevelingen gedaan worden voor 

toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied? Komen de resten in 

aanmerking voor een vindplaats in het gemeentelijk beleid? 

Ja, er wordt geadviseerd om het bestemmingsplan voor de naastgelegen percelen aan 

te passen naar Waarde Archeologie 1 (zie hoofdstuk 9). Dit wordt de beste methode 

geacht om de aanwezige vindplaats te beschermen omdat er geen advieskaart 

vervaardigd kan worden.
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Figuur 8.1 
Advieskaart op basis van de resultaten van 
het onderzoek. De stippellijnen geven aan 
waar verwacht wordt dat de archeologische 
sporen buiten het onderzoeksgebied door-
lopen. 
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9 Advies vervolgonderzoek

Uit de analyse van het onderzoek volgt dat de vindplaats nog doorloopt: op zowel 

het noordwestelijke perceel  (aan de overkant van de Colijnsplaatseweg), als het 

aangrenzende zuidoostelijke. Hoe ver de vindplaats buiten de grenzen van het 

onderzoeksgebied reikt, is onbekend. Archol adviseert rekening te houden met het 

vervolg van de behoudenswaardige vindplaats bij toekomstige ontwikkelingen in deze 

flankerende zones.
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Bijlage 1 Sporenlijst

spoor omschrijving velddatering diepte nap (m) opmerking

1 laag middeleeuwen 0,8372 puinpakket; gedocumenteerd in oude sloot kant

2 greppel nieuwe tijd (tot heden) 0,2192

3 greppel nieuwe tijd (tot heden) 0,3879

4 sloot nieuwe tijd (tot heden) 0,3027 of drain

5 muuruitbraak middeleeuwen 65 0,6878 zie aantekeningen dagrapport

6 muuruitbraak middeleeuwen 0,6613

7 muuruitbraak middeleeuwen 12 0,5951

8 muuruitbraak middeleeuwen 0,6166

9 muuruitbraak middeleeuwen 0,6685

10 muuruitbraak middeleeuwen 0,6725

11 kuil middeleeuwen 47 0,6687 zeer bruin, brokkelig pakket. Mogelijk mestkuil?

12 muuruitbraak middeleeuwen 85 0,6678 zeer breed, vol met gebroken bakstenen. Geen intact muurwerk zichtbaar.

13 muur middeleeuwen 0,2346 lijkt (deels) intact muurwerk

14 muur middeleeuwen 0,3977 rij bakstenen (muurwerk) met overstromingszand (5020) er tussen. Verspoeld muurwerk?

15 kuil middeleeuwen 0,3589 vuile zone binnen twee muurwerken. Oud/verspoeld niveau? Heel veel HK in vul. 1, veel 
bks in vul. 2

16 muuruitbraak middeleeuwen 0,3883 geen intact muurwerk; puinafval dat hoort bij S13

17 muur middeleeuwen 0,4045 mogelijk intact muurwerk

18 muuruitbraak middeleeuwen 0,4208 +enkele brokken bks, geen muurwerk

19 drain nieuwe tijd (tot heden) 0,4524 drain

20 laag middeleeuwen 0,4083 serie ophogingspakketten op 5040. afgedekt door puinlaag

21 laag middeleeuwen 0,4536 omgespit; schoon zand; dekt 5040 af. Zelf afgedekt door verspoelde puinlaag

22 drain nieuwe tijd (tot heden) 0,3242

23 muur middeleeuwen 70 0,0165 intact; diepte is vertanding, niet uiteindelijke diepte muur (te diep voor talud); bks 
23,5x11x6

24 drain nieuwe tijd (tot heden) 0,61

25 drain nieuwe tijd (tot heden) 0,499

26 laag middeleeuwen 0,4782 ophogingslaag met enig puin en hk vlekken. Tussen 5040 en 5041

27 drain nieuwe tijd (tot heden) 0,3657

28 sloot nieuwe tijd (tot heden) 0,2812

29 sloot nieuwe tijd (tot heden) 0,3272

30 laag middeleeuwen ophogingspakket onder puinlaag S5/S12

31 onbekend middeleeuwen 0,2553 “nestje” bakstenen in oude sloottalud; te koppelen aan muurwerk in putten.

32 onbekend middeleeuwen 0,377 “nestje” bakstenen in oude sloottalud; te koppelen aan muurwerk in putten.

33 onbekend middeleeuwen 0,2582 “nestje” bakstenen in oude sloottalud; te koppelen aan muurwerk in putten.

34 onbekend middeleeuwen 0,3904 “nestje” bakstenen in oude sloottalud; te koppelen aan muurwerk in putten.

35 onbekend middeleeuwen 0,357 “nestje” bakstenen in oude sloottalud; te koppelen aan muurwerk in putten.

36 muuruitbraak middeleeuwen 0,6878 intact of puin? In veld gedocumenteerd als S4 (2x uitgedeeld)!!

5000 bouwvoor bouwvoor

5010 laag 0,5003 puinlaag onder bouwvoor

5020 laag 0 vlakniveau; overstromingspakket; vermoedelijk daterend 1532

5030 laag -0,3404 kleiiger/zaveliger overstromingspakket; vermoedelijk daterend 1530

5040 laag middeleeuwen -0,3269 oude middeleeuwse bouwvoor (pre-1530?); met bks en hk

5041 laag 0 oude C-horizont

9999 onbekend
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Bijlage 2 Vondstenlijst

vnr categorie aantal gewicht (g) spoor put vlak vak vul seg

1.1 Baksteen 1 1,6 3 1 1 1

2.1 Metaal ijzer 1 61,1 5 1 1 1

3.1 Metaal ijzer 1 15,3 5000 1 1 1

4.1 Aardewerk Nieuwe tijd 4 33,8 5010 1 1 1

5.1 Monster algemeen 1 11 2 1 1

6.1 Monster algemeen 1 15 2 1 2

7.1 Baksteen 2 6200 13 2 1 1

7.2 Steen onbepaald 1 8400 13 2 1 1

8.1 Aardewerk Nieuwe tijd 5 34,5 20 2 1 1

9.1 Aardewerk Nieuwe tijd 2 17,3 26 2 1 1

10.1 Aardewerk Nieuwe tijd 4 109,6 5040 2 1 1

11.1 Steen vuursteen 1 638,7 5 2 0 1

11.2 Steen onbepaald 1 2270 5 2 0 1

11.3 Metaal ijzer 1 195,8 5 2 0 1

12.1 Aardewerk Nieuwe tijd 1 3,4 5040 2 1 1

12.2 Bouwmateriaal keramisch 1 29,1 5040 2 1 1

13.1 Monster algemeen 1 5040 2 1 1

14.1 Baksteen 4 6300 23 2 1 1

15.1 Monster algemeen 1 26 2 1 1

16.1 Aardewerk Nieuwe tijd 10 76,9 26 2 1 1

16.2 Bot onbepaald 1 34,7 26 2 1 1

17.1 Monster algemeen 1 5040 2 1 1

18.1 Aardewerk Nieuwe tijd 22 248,8 5040 2 1 1

18.2 Steen onbepaald 1 10,1 5040 2 1 1

18.3 Bot onbepaald 2 25,5 5040 2 1 1

19.1 Steen onbepaald 2 13500 31 1001 1 1

20.1 Baksteen 3 6500 31 1001 1 1

20.2 Tufsteen 16 8100 31 1001 1 1

21.1 Steen onbepaald 1 193,9 34 1001 1 1

22.1 Steen onbepaald 3 148,8 2

22.2 Aardewerk Nieuwe tijd 6 129,5 2

22.3 Verbrande klei 1 22,2 2

23.1 Bot onbepaald 1 11,9 2
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Bijlage 3 Profielbeschrijvingen

Bijlage 3 Profielbeschrijvingen

profiel: 1806-101
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelp compleet
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde profiel op 85 cm -Mv

profiel: 1806-102
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, zeer fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde profiel op 65 cm -Mv

profiel: 1806-103
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: 5000

40 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: 5020

80 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: 5030

85 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, zeer fijn, schelpengruis
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: oude akkerlaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: 5040 (oude middeleeuwse niveau)

 Einde profiel op 90 cm -Mv

profiel: 1806-104
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde profiel op 80 cm -Mv
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Bijlage 3 Profielbeschrijvingen

profiel: 1806-105
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol, opmerking: droge grond, lastig textuur bepalen voor Ks

0 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: iets rommelig, bioturbatie?

60 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: overstromingsniveau

78 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dikke kleilagen, zeer fijn

 Einde boring op 85 cm -Mv

profiel: 1806-202
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag

35 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpengruis
Opmerking: overstromingspakket; 5020

65 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, zwart
Archeologie: veel spikkels houtskool
Opmerking: S15

 Einde profiel op 70 cm -Mv

profiel: 1806-203
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, zeer fijn, schelpengruis
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Archeologie: spikkels houtskool
Opmerking: aan overzijde profiel met verspoeld puin

45 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Opmerking: omgezet zand/overstromingsafzettingen; S21

65 cm -Mv
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin
Opmerking: 5040

 Einde profiel op 75 cm -Mv

profiel: 1806-204
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, zeer fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpfragment
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: 5020; verspoeld baksteen

 Einde profiel op 65 cm -Mv
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Bijlage 3 Profielbeschrijvingen

profiel: 1806-205
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, zeer fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, zeer fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: rommelig; geen 5020

 Einde profiel op 70 cm -Mv

profiel: 1806-206
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, zeer fijn, schelpengruis
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: 5020

 Einde profiel op 75 cm -Mv

profiel: 1806-207
beschrijver: SBE/TG, datum: 3-9-2018, opdrachtgever: Scheldestromen, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijsbruin, zeer fijn, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, zeer fijn, schelpengruis
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: 5040

 Einde profiel op 70 cm -Mv



72 Kortgene-Colijnsplaat



Kortgene-Colijnsplaat    73

Bijlage 4 Sporenkaart met spoornummers
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