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Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Scheldestromen heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende 

boringen) uitgevoerd voor de directe omgeving van de watergang in de Zandpolder te 

Kloosterzande (gemeente Hulst). 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanleg van natuurvriendelijke 

oevers langs de watergang (locatie 85). De graafwerkzaamheden reiken tot ongeveer 

1,5 m -NAP (1,7 m -mv). De werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van 

eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten. 

Doel van het onderzoek was om vast te stellen of de werkzaamheden kunnen 

leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het 

bureauonderzoek was erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische 

waarden te inventariseren en een specifieke verwachting op te stellen ten aanzien 

van onbekende archeologische waarden. Het veldonderzoek heeft tot doel inzicht te 

krijgen in de vormeenheden van het landschap, het toetsen en nader aan scherpen van 

de gespecificeerde archeologische verwachting en het opsporen van te verwachten 

laat-middeleeuwse vindplaatsen. Op basis hiervan is een advies opgesteld over de 

noodzaak van vervolgonderzoek.

Voor het plangebied waren op basis van het bureauonderzoek de volgende 

archeologische verwachtingen geformuleerd voor de verschillende geologische 

laageenheden:

- voor de oude getijdenafzettingen (Laagpakket van Wormer) gold een lage 

verwachting voor vindplaatsen uit het midden- en laat-neolithicum; 

- voor de top van het veen (Hollandveen Laagpakket) gold een middelhoge 

verwachting voor vindplaatsen uit de late ijzertijd/romeinse tijd;

- voor de top van de jonge getijdenafzettingen (Laagpakket van Walcheren) gold een 

middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de late middeleeuwen.

De middelhoge verwachting voor laatmiddeleeuwse vindplaatsen hing samen met de 

veronderstelde aanwezigheid van een zandige getijdengeul die rond 1200 is verland. 

Tijdens het booronderzoek zijn deze zandige geulafzettingen ook daadwerkelijk 

aangetroffen. Het booronderzoek heeft evenwel geen aanwijzingen opgeleverd voor 

aanwezigheid van archeologische resten uit deze (of een andere) periode. Evenmin 

zijn archeologische (cultuur)lagen herkend in (de top van) de geulafzettingen of in de 

onderliggende afzettingen.

De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 1,5 m –NAP (ca. 1,7 m –mv). Dit betekent 

dat de voorgenomen bodemingrepen alleen een deel van de afzettingen van het 

Laagpakket van Walcheren verstoren. Dieper gelegen lagen (m.n. de top van de oude 

getijdenafzettingen, aangetroffen vanaf 2,0 m -NAP [2,5 m -mv]) worden door de 

ingrepen niet bedreigd. 

Op grond van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat de kans zeer klein is dat 

bij uitvoering van de voorgenomen graafwerkzaamheden archeologische waarden 

zullen worden verstoord. Derhalve wordt op basis van de onderzoeksresultaten voor 

het plangebied in het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit 

het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 



6 Zandpolder



Zandpolder    7

1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het Waterschap Scheldestromen heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende 

boringen) uitgevoerd voor de directe omgeving van de watergang in de Zandpolder te 

Kloosterzande (Figuur 1.1). 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen aanleg van natuurvriendelijke 

oevers op de westelijke oever van de watergang (locatie 85), als onderdeel van het 

project ‘Kader Richtlijnen Water’ (KRW). Het plangebied omvat een strook van 

ongeveer 10 meter breed op de westelijke oever van de watergang in de zuidelijke helft 

van de Zandpolder. De graafwerkzaamheden reiken tot ongeveer 1,5 m -NAP (1,7 m 

-mv), het totale oppervlak bedraagt circa 0,8 ha. De werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten. 

Ten aanzien van het plangebied geldt een dubbelbestemming ‘Waarde- Archeologie 

2’.1 Hiervoor geldt dat archeologisch onderzoek dient plaats te vinden, indien de 

bodem wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 500 m2 en dieper dan 40 

cm. Deze grenzen worden bij realisatie van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers 

overschreden. Op grond hiervan is de initiatiefnemer op advies van door het bevoegd 

1  ‘Bestemmingsplan Hulst archeologische en aardkundige waarden’; NL.IMRO.0677.ppArcheolo-
gie-001, vastgesteld 08-06-2017).

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging 
in Nederland (bron: Top25 Kadaster).
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gezag (gemeente Hulst) verzocht een archeologisch bureauonderzoek met karterende 

boringen uit te voeren.

Onderhavige rapportage betreft een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek (verkennend en karterend booronderzoek). Doel van het onderzoek 

is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel 

aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht om voor het 

plangebied de bekende archeologische waarden te inventariseren en een specifieke 

verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende archeologische waarden. Het 

veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, 

het toetsen en nader aan scherpen van de gespecificeerde archeologische verwachting 

en het opsporen van te verwachten archeologische vindplaatsen. Op basis van de 

bevindingen volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied omvat een strook op de westelijke oever van de watergang, globaal 

in de zuidelijke helft van de Zandpolder. De totale lengte van het tracé waarlangs de 

natuurvriendelijke oever worden aangelegd, bedraagt ongeveer 800 m. De effectieve 

breedte van de te ontgraven oeverzones is ongeveer 10 meter (Figuur 1.2). 

Het betreft vier percelen met een gezamenlijk oppervlak van circa 8000 m². Kadastraal 

staan de percelen geregistreerd onder: gemeente Hontenisse sectie L, nrs. 1531, 1532, 

1534 en 1536. Het plangebied is agrarisch gebied en in gebruik als bouwland (Figuur 

1.2). Ten behoeve van de aanleg van de natuurvriendelijke oevers zullen graafwerk-

zaamheden worden uitgevoerd tot ongeveer 1,5 m -NAP (1,7 m -mv). 

Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied (rood) op een 
recente luchtfoto (ondergrond: Nationaal 
Georegister 2019).
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1.3 Beleidskader en onderzoeksopzet

Rijksniveau
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. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met 

bijbehorende standaardrapportages. 

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

Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 (NOaA). Deze onderzoeksagenda is echter 

voornamelijk een instrument dat ingezet kan worden bij het waarderen van 

archeologische vindplaatsen. Bij het onderhavig onderzoek, waarbij de nadruk ligt op 

de archeologische verwachting en de bodemkundige opbouw - en nog geen sprake is 

van een waardering van vindplaatsen - is deze agenda minder relevant.

Provinciaal niveau
De uitgangspunten voor het archeologiebeleid in Zeeland zijn vastgelegd in de 

Cultuurnota 2017-2020’.2 Sinds 12 mei 2009 zijn aanvullende richtlijnen voor uitvoerend 

archeologisch onderzoek vastgesteld door de Provincie, de thans vigerende richtlijnen 

dateren uit 2017. 3 De richtlijnen vormen een aanvulling op de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA, vigerende versie 4.1) en de Leidraad Inventariserend 

Veldonderzoek. De provinciale richtlijnen hebben betrekking op een zestal geo-archeo-

logische contexten:

a. Bureauonderzoek met verkennend booronderzoek;

b. Inventariserend veldonderzoek 

c. Inventariserend veldonderzoek in het Hollandveenlaagpakket 

d. Inventariserend veldonderzoek in het Laagpakket van Walcheren;

e. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek in plangebieden met 

mogelijke verstoringen van de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden, 

Pleistoceen dekzandgebied en/of Formatie van Koewacht

Sinds 2008 heeft de provincie Zeeland een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie 

Zeeland (POAZ).4 De POAZ die in 2017 is herzien, kent 11 kernthema’s.

Gemeentelijk niveau
Via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de verantwoordelijkheid voor 

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

bij de gemeenten. De gemeente Hulst heeft in 2017 het nieuwe archeologiebeleid 

vastgesteld.5

2  Provincie Zeeland, 2016, Nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020, Middelburg.
3  Provinciaal Blad van Zeeland, nr. 3112, 14 juli 2017, (medio december 2019 worden nieuwe 

richtlijnen verwacht).
4  Provincie Zeeland 2017.
5  Gemeente Hulst, 2017
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Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Hulst valt het plangebied 

in zone met een hoge archeologische verwachting. Deze verwachting is gebaseerd 

op de veronderstelde ouderdom van de Zandpolder, waarvan is aangenomen dat 

deze vóór het eind van de 12e eeuw is bedijkt (een zogeheten oudlandpolder). De 

verwachtingskaart is verbeeld in het bestemmingsplan ‘Hulst archeologische en 

aardkundige waarden’.6 Ten aanzien van het plangebied geldt een dubbelbestem-

ming ‘Waarde- Archeologie 2’. Dit betekent dat op grondroerende werkzaamheden 

(met een oppervlakte groter dan 500 m2 en een diepte van meer dan 40 cm) een 

vergunningsplicht voor archeologisch onderzoek bestaat. Op grond hiervan dient een 

bureauonderzoek met karterend booronderzoek uitgevoerd worden conform de eisen 

uit de KNA 4.1 en de aanvullende richtlijnen van de provincie Zeeland.

Administratieve gegevens
Soort onderzoek: Bureauonderzoek en karterend booronderzoek

Projectnaam: Natuurlijkvriendelijke oever watergang Zandpolder (KRW locatie 
85 Kloosterzande-Parallelweg)

Archolprojectcode: 1946

Planologische aanleiding: Vergunning (o.b.v. dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2)

Provincie: Zeeland

Gemeente: Hulst

Plaats: Kloosterzande

Toponiem: Zandpolder

Kadastrale perceelnummers: gemeente HTN01, sectie L, nrs. 1531, 1532, 1534 en 1536 

Kaartbladen: 49C

Begin- en eindcoördinaten gebied: N: 60.490 / 376.750
Z: 60.670 / 375.990

Oppervlakte plangebied (lengte): 7.000 m² (ca. 800 m)

Huidig grondgebruik: akker

Status AMK-terrein(en): niet aanwezig

Archis-waarnemingsnummers: -

ZAA-vondstmeldingen: -

Archis-vondstmeldingen: -

Monumentnummers (gebouwd): niet aanwezig

Archis-zaaknummer: 4755432100

Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
dhr. M. Hoogstrate

Bevoegd gezag: Gemeente Hulst
dhr. G.J.J. de Vaan

Adviseur bevoegd gezag: Edufact
mevr. N.J.G. de Visser

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 20/12/2019.

Rapport gereed: 03/02/2020

Versie 2.1 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag: Nog niet beoordeeld

Beheer en plaats van vondsten en 
documentatie:

Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD)
Erfgoed Zeeland

Beheer en plaats van digitale docu-
mentatie:

Archeodepot.nl

6  NL.IMRO.0677.ppArcheologie-001.
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2 Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

Het bureauonderzoek is erop gericht aan de hand van bekende en verwachte 

archeologische waarden een verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen 

en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Dit verwachtingsmodel resulteert 

in een gespecificeerde archeologische verwachting, waarin voor zover mogelijk 

uitspraken worden gedaan over de datering, het complextype, de locatie, de omvang 

en diepteligging, de gaafheid en conservering, uiterlijke kenmerken en mogelijke 

verstoringen van mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden. 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van verschillende bronnen informatie 

verzameld om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw 

van de bodem en de sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Zo 

zijn aardwetenschappelijke gegevens en historisch kaartmateriaal geraadpleegd. 

Het archeologisch informatiesysteem (Archis) is geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te 

brengen. Verder zijn uitgevoerde archeologische onderzoeken uit de directe omgeving 

geraadpleegd. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1, protocol 4002), de aanvullende richtlijnen 

voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2017en de eisen in de aanbeste-

dingsleidraad van het Waterschap Scheldestromen.

2.2 Landschappelijk kader

2.2.1 Geologische ontwikkeling

Algemeen
Het plangebied ligt in het zeekleigebied van Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. Hoewel 

de diepere ondergrond bestaat uit pleistoceen zandlandschap, is het gebied door 

afwisselend optreden van sedimentatie, erosie en veengroei, in enkele millennia 

tijd omgevormd tot een gelaagd zeekleilandschap dat is opgebouwd uit mariene 

afzettingen en veen. 

De landschappelijke ontwikkeling (optreden van erosie, sedimentatie en veengroei) 

werd in eerste instantie vooral bepaald door natuurlijke factoren (morfologie van 

het pleistocene ondergrond, de snelheid van de relatieve zeespiegelstijging en de 

sedimentbalans in het getijdebekken).7 Globaal vanaf de romeinse tijd kreeg de mens 

een steeds bepalender rol in de vorming én afbraak van het kustgebied.8

Pleistoceen
De basis van deze holocene kustprocessen wordt gevormd door eolische en fluvio-peri-

glaciale zanden uit het Weichselien. In deze (vooralsnog) laatste ijstijd werd Nederland 

niet bedekt met landijs. Wel lag door de lage temperatuur veel zeewater opgeslagen in 

de uitgebreide poolijskappen en gletsjers en was de Noordzee voor een belangrijk deel 

drooggevallen. Met name tijdens het Pleniglaciaal - de laatste fase van het Weichselien 

- was het klimaat soms zo koud en droog dat er lange perioden sprake was van een 

landschap waarin vegetatie nagenoeg geheel ontbrak. In dit open zandige pleniglaciale 

7  Beets & Van der Spek 2000.
8  De Kraker 1997, Vos & Van Heeringen 1997.
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landschap hadden ijzige sneeuwstormen vrij spel. Door de wind verstoof veel zand 

waarbij vooral het fijnere stof over grote afstanden werd verplaatst; de drooggevallen 

Noordzeebodem vormde een grote zandbron. Het dekzand werd als een deken van 

fijn, zwak lemig zand afgewisseld met lemige lagen afgezet. 

Het erop volgende Laat-Weichselien werd gekenmerkt door enkele elkaar snel 

opvolgende klimaatwisselingen. Gedurende de warmere perioden (Bølling- en Allerød-

interstadialen) ontstond een parkachtig landschap met berken en dennen. Tijdens de 

koude perioden (Dryas-stadialen) veranderde het landschap weer in een gure en vooral 

droge poolwoestijn. De begroeiing werd sterk gereduceerd en omvangrijke zandver-

stuivingen hadden weer vrij spel waarbij overwegend fijn, zwak lemige dekzand werd 

afgezet. Lithostratigrafisch worden de dekzanden gerekend tot het Laagpakket van 

Wierden (Formatie van Boxtel).9 

Als gevolg van de zandverstuivingen ontstond een zwak golvend dekzandoppervlak 

met zuidwest-noordoost georiënteerde ruggen en laagten. Het dekzandlandschap 

helt vanaf het hoger gelegen plateau met tertiaire afzettingen in Vlaanderen af in 

noordwestelijke richting naar het lager gelegen Scheldebekken.10 

Holoceen
Na de laatste ijstijd (vanaf circa 11.700 jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk 

warmer. Er ontwikkelde zich een dichte begroeiing waardoor verdergaande 

verplaatsing van het zand werd tegengegaan en bodemvorming kon optreden. Een 

ander gevolg van het veranderende klimaat in het begin van het Holoceen was de 

snelle stijging van de zeespiegel (meer dan 30 cm per eeuw).11 De Noordzee breidde 

zich snel uit en rond het begin van het Atlanticum (vanaf ongeveer 9.000 jaar geleden) 

drong de zee het Scheldebekken binnen (Figuur 2.1). Landinwaarts van het zich in 

zuidoostelijke richting uitbreidende getijdengebied vormde zich een kustmoeras waar 

veen tot ontwikkeling kwam (Basisveen Laag van de Formatie van Nieuwkoop).12 

Omdat de zeespiegel snel bleef stijgen, kon het getijdengebied zich landinwaarts 

blijven uitbreiden. Rond 7.000 jaar geleden bereikte kustlijn de omgeving van het 

plangebied. Na een maximale omvang van het getijdengebied, rond 6.400 jaar 

geleden, verlandde het getijdengebied (Figuur 2.1). De sedimenten die in het 

getijdenbekken zijn afgezet worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer 

(voorheen Afzettingen van Calais) van de Formatie van Naaldwijk.13 

Vanaf ongeveer 5.000 jaar geleden verliep de relatieve zeespiegelstijging veel trager 

(circa 10 cm per eeuw). Hierdoor ontstond een relatief overschot aan sediment in het 

getijdenbekken, wat leidde tot de vorming van een gordel van strandwallen en duinen 

ongeveer ter hoogte van de huidige kustlijn. Met uitzondering van de openingen in 

de kustbarrière ter hoogte van de monding van de Schelde en het latere Zwingebied, 

werd het hele Scheldebekken afgesloten van de zee. In het verlande getijdenbekken 

kon geen sediment meer worden afgezet. De afsluiting van de kust zorgde bovendien 

voor een verdere verslechtering van de afwatering van het achterland.

Het verlande getijdengebied en grote delen van het aangrenzende, dagzomende 

laat-pleistocene landschap, veranderden geleidelijk in een uitgestrekt veenmoeras. 

Uiteindelijk was zo rond 2.700 jaar geleden nagenoeg heel Zeeland met veen bedekt 

(Figuur 2.1). Het veen wordt lithostratigrafisch gerekend tot het Hollandveen 

Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop.14 

9  Schokker et al. 2005.
10  Van der Sluijs & Maarleveld 1963.
11  Kiden 1995.
12  Weerts & Busschers 2003.
13  Weerts 2003.
14  Weerts & Busschers 2003.



Zandpolder    13

Figuur 2.1
Paleogeografische ontwikkeling van de 
omgeving van het plangebied. 
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Rond 2600 jaar geleden brak de zee door de kustbarrière en kon ze, in eerste instantie 

via de bestaande rivieren de (Ooster)schelde en het Zwin/Waardammesysteem, het 

achterliggende veengebied binnendringen dat daardoor weer onder mariene invloed 

kwam. De eroderende werking van de getijdenstroming en getijdenverschillen zorgden 

ervoor dat de aanwezige stroompjes, waardoor de achterliggende venen afwaterden, 

werden uitgeschuurd tot getijdengeulen. Via een zich op dergelijke wijze vertakkend 

systeem kon de zee bovendien steeds verder in het achterland binnendringen.

Een gevolg van de inbraken was dat de natuurlijke ontwatering van het veengebied 

verbeterde, waardoor het veen oxideerde en inklonk. Bij hoogwater konden bovendien 

mariene sedimenten worden afgezet op het veen, wat de verdere inklinking - en 

daarmee ook verdrinking - van het onderliggende veenpakket versterkte. De omgeving 

van het plangebied kwam vermoedelijk rond het begin van de 4e eeuw na Chr. weer 

binnen het bereik van de zee.15 Van een uitgestrekt veenlandschap was het grootste 

deel van Zeeland in korte tijd veranderd in een dynamisch getijdengebied, bestaande 

uit schorren, wadplaten, slikken en getijdengeulen. De mariene sedimenten die 

vanaf deze tijd op het veen zijn afgezet, worden gerekend tot het Laagpakket van 

Walcheren.16

Vanaf de 6e eeuw n.Chr. begon het geulenstelsel te verlanden. De overwegend 

zandige getijdengeulen waren minder onderhevig aan klink dan de kleiige en venige 

afzettingen. Deze zogeheten differentiële klink zorgde ervoor dat de voormalige 

geulen hoger kwamen te liggen dan het omringende klei- en veenlandschap. Vanaf de 

Vroege Middeleeuwen vormden deze hogere getij-inversieruggen preferente bewo-

ningsplekken in het onbedijkte, jonge getijdenlandschap. 

Invloed van de mens
In de Middeleeuwen nam de invloed van de mensen op het landschap sterk toe. De 

belangrijkste ingrepen betroffen de aanleg van dijken. In eerste instantie - globaal 

vanaf de 11e eeuw -als defensieve bedijking, maar in de loop der eeuwen ook als 

offensieve bedijking waarbij geleidelijk grote delen van het getijdenlandschap (her)

ingepolderd werden. Een van de ‘bijwerkingen’ hiervan was dat het kombergingseffect 

van het Zeeuws-Vlaamse kustgebied dermate werd verkleind dat bij stormvloeden het 

water in de zeearmen en grote getijdengeulen als de Schelde en de Honte tot grotere 

hoogte werd opgestuwd. Tegelijkertijd zorgde de ontwatering van de polders alsmede 

de binnendijkse veenwinning (ten behoeve van brandstof of zout) voor een verlaging 

van het binnendijkse land. Moernering, oorlogssituaties of simpelweg falend beheer 

zorgden niet zelden voor verzwakte en kwetsbare dijken.17 Paradoxaal genoeg was het 

bedijkte land door de activiteiten van de mensen in de kustvlakte feitelijk kwetsbaarder 

geworden voor overstromingen. 

Al vanaf de 13e eeuw begon dit haar tol te eisen, stormvloeden leidden geregeld tot 

dijkdoorbraken met (al dan niet tijdelijk) landverlies tot gevolg. De bekendste hiervan 

zijn de stormvloeden van 1214, 1375, de Sint Elisabethsvloeden van 1404 en 1421 en 

de grootschalige overstroming van 1530.18 Deze stormvloeden, maar ook militaire 

inundaties (o.a. tijdens de Vlaamse Opstand en de Tachtigjarige Oorlog) leidden ertoe 

dat grote gebieden voor korte of langere tijd weer onder invloed van de zee kwamen te 

staan, waarbij inbraakgeulen soms tot diep in het achterland konden doordringen.

15  Vos & Van Heeringen 1997.
16  Weerts 2003.
17  De Kraker 1997.
18  Gottschalk 1984.
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De Zandpolder, waarin het plangebied ligt, is vermoedelijk in de tweede helft van 

de 12e eeuw door monniken van de abdij Ter Duinen gewonnen op het toenmalige 

schorrengebied. De polder wordt in 1170 voor het eerst vermeld in historische 

bronnen.19 In de polder stichtten zij een uithof, de ‘Hof ter Zande’ (in het huidige 

Kloosterzande). Deze uithof vormde een belangrijk centrum van waaruit het 

omliggende schorrengebed werd bedijkt en de nieuwe polders werden geëxploiteerd. 

Behalve een kapel omvatte de uithof een complex van woon- en werkgebouwen. 

Hoewel de polder veelvuldig te maken krijgt met overstromingen (m.n. in de 13e 

eeuw20) en de gevolgen van inundaties en overstromingen (in de 16e eeuw21), zijn de 

gevolgen hiervan tijdelijk en kunnen de dijken steeds hersteld worden. De watergang 

waarlangs de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd, is zeer waarschijnlijk bij een 

van deze overstromingen ontstaan. Via een sluis (Zandsluis) in de Oudelandsedijk 

waterde de polder af op de Honte. Met de aanleg van de Wilhelmuspolder, direct ten 

oosten van de Zandpolder, verloor de Oudelandsedijk haar zeewerende functie. 

2.2.2 Geologie, geomorfologie en bodem

Geologie
Van (de directe omgeving van) het plangebied zijn geologische boringen beschikbaar 

in het DINOloket. Deze boringen verschaffen een globaal inzicht in de geologische 

opbouw, dikte en diepteligging van de verschillende geologische pakketten en 

laageenheden. Voor onderstaande analyse zijn de boringen gebruikt die in of direct om 

de Zandpolder liggen; dit betrof 20 boringen.

Aan de basis van het pakket holocene afzettingen bevinden zich de pleistocene 

dekzandafzettingen. In slechts drie van de geanalyseerde geologische boringen is 

de top ervan aangetroffen binnen de geboorde diepte (Figuur 2.2). Het ondiepste 

zandvoorkomen bevindt zich rond 5,5 m -NAP (5,6 m -mv). Zo’n tien kilometer 

zuidelijker, ter hoogte van Hulst, reikt het pleistocene dekzand tot aan het maaiveld. 

In het noordelijk deel van het plangebied zijn de pleistocene afzettingen tot grotere 

diepte (>10 m -NAP) geërodeerd door enkele holocene inbraakgeulen (Figuur 2.2: 

blauwe en groene kleuren).

In één boring wordt de pleistocene ondergrond afgedekt door een 40 cm dikke laag 

basisveen. De top hiervan is aangetroffen op 5,0 m -NAP (5,2 m -mv). Het basisveen of 

(waar dit niet is aangetroffen het dekzand), gaan naar boven toe over in oude getijden-

afzettingen (Laagpakket van Wormer). De top hiervan bevindt zich tussen 1,5 en 3,2 m 

-NAP (2,0 en 3,7 m -mv). In alle boringen worden de oude getijdenafzettingen afgedekt 

door Hollandveen. De bovenzijde van het veen is aangetroffen tussen 0,7 en 2,9 m 

-NAP (tussen 1,2 en 3,6 m -mv, gemiddeld rond 1,9 m -NAP). De dikte van dit pakket 

is variabel: van enkele centimeters tot ruim een meter en n lijkt met name veroorzaakt 

te worden door de mate van aantasting door de bovenliggende getijdenafzettingen 

(Laagpakket van Walcheren). 

19  Wilderom 1973.
20  Gottschalk 1971.
21  De Kraker 1997.
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Het plangebied staat afgebeeld op de geologische kaart van Nederland (schaal 

1:50.000; Figuur 2.3).22 Volgens de kaart bestaat de geologische opbouw van het 

plangebied uit een opeenvolging van jonge getijdenafzettingen op veen op oude getij-

denafzettingen (code A0.2). De jonge getijdenafzettingen hebben een post-romeinse 

ouderdom (‘Duinkerke II’) vermoedelijk gaat het om poel- of kwelderkleien. Ongeveer 

200m ten noorden van het plangebied ligt een grote noordzuid georiënteerde laat-

middeleeuwse inbraakgeul (code D0.3a). In 2009 is ten noorden van Kloosterzande 

onderzoek gedaan aan deze inbraakgeul, waarbij de ouderdom van zowel schelpen 

in de getijdenafzettingen (d.m.v. 14C), als de top van de getijdengeulafzettingen zelf 

(d.m.v. thermoluminescentie) werd bepaald.23 Hieruit bleek dat de geul in aanleg 

vermoedelijk is gevormd vanaf de 8e eeuw n.Chr. en uiteindelijk rond 1200 was verland.

Bodem
Op de landsdekkende bodemkaart (schaal 1:50.000; Figuur 2.4) is het hele plangebied 

gekarteerd als kalkrijke, lichtzavelige poldervaaggrond met een wisselend 

22  Van Rummelen 1965.
23  Theunissen et al. 2011.

Figuur 2.2 
Diepteligging pleistocene ondergrond met 
geologische boringen en aanwezigheid van 
Hollandveen (bron: RCE / DINO-loket).
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Figuur 2.3 
Uitsnede van de geologische kaart met 
de ligging van het plangebied (bron: Van 
Rummelen 1965).

Figuur 2.4 
Uitsnede van de bodemkaart met de ligging 
van het plangebied (naar: Stiboka 1980).
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profielverloop (code Mn15A).24 Ter hoogte van de watergang zelf staat een voormalige 

kreekbedding weergegeven. Het plangebied heeft een grondwatertrap VI, wat 

betekent dat de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) varieert tussen 40-80 

80 cm -mv en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) meer dan 120 cm -mv 

bedraagt. 

Geomorfologie en reliëf
Op de geomorfologische kaart (schaal 1:50.000;Figuur 2.5) zijn ter hoogte van het 

plangebied een ‘getij-kreekbedding’ (code 2R13) en een ‘zee-erosiegeul’ (code 2R14) 

gekarteerd. In het omliggende deel van de polder staan een ‘vlakte van getijafzettin-

gen’ (code 2M35) en ‘welvingen in getij-afzettingen’ (code 3L20) weergegeven.

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) varieert de maaiveldhoogte ter 

hoogte van het plangebied tussen 0 en +1,5 m NAP (Figuur2.6). 

2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleid

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Hulst is onderscheid gemaakt in 

vier lagen: de pleistocene ondergrond, het Laagpakket van Wormer, het Hollandveen 

Laagpakket en het Laagpakket van Walcheren. Voor het plangebied gelden ten aanzien 

van deze lagen gelden de volgende verwachtingen: 

24  Stiboka 1980.

Figuur 2.5 
Uitsnede van de geomorfologische kaart met 
de ligging van het plangebied (naar: Alterra 
2006).
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- pleistocene ondergrond: matige verwachting (zuidelijk deel), geen verwachting 

(noordelijk deel);

- Laagpakket van Wormer: hoge verwachting (zuidelijk deel), geen verwachting 

(noordelijk deel);

- Hollandveen Laagpakket: hoge verwachting (zuidelijk deel), geen verwachting 

(noordelijk deel);

- Laagpakket van Walcheren: hoge verwachting (gehele plangebied).

De verwachtingskaart is verbeeld in het bestemmingsplan ‘Hulst archeologische en 

aardkundige waarden’.25 Ten aanzien van het plangebied geldt een dubbelbestemming 

‘Waarde- Archeologie 2’. Dit betekent dat op grondroerende werkzaamheden (met 

een oppervlakte groter dan 500 m2 en een diepte van meer dan 40 cm) een vergun-

ningsplicht voor archeologisch onderzoek bestaat. . Ontheffing kan worden verleend 

indien voorafgaand aan de (bouw)werkzaamheden een archeologisch onderzoek 

25  NL.IMRO.0677.ppArcheologie-001.

Figuur 2.6 
Ligging van het plangebied (rode lijn) op een 
uitsnede van het AHN3 (bron: AHN3, 2019).
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wordt uitgevoerd op basis waarvan in voldoende mate kan worden vastgesteld dat de 

voorgenomen werkzaamheden niet zullen leiden tot aantasting van archeologische 

waarden.

2.3.2 Bekende archeologische vindplaatsen

In Archis3 staan geen archeologische monumenten, vindplaatsen of vondstmeldingen 

geregistreerd in de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 500 m; Figuur 

2. 7). Evenmin staan in het Geoloket van de provincie Zeeland in de omgeving van het 

plangebied gemeentelijke vindplaatsen geregistreerd.

2.3.3 Relevante archeologisch onderzoeken

In de omgeving van het plangebied (binnen een straal van 500 m) staan twee 

onderzoeksmeldingen geregistreerd (Figuur 2.7). In 2006 is in verband met de 

ontwikkelingen aan de noordzijde van Kloosterzande een bureauonderzoek 

uitgevoerd.26 Nadere informatie hierover kon niet achterhaald worden.

Voor enkele zones pal ten westen van de provinciale weg N60 is in 2008 een beperkt 

bureauonderzoek uitgevoerd.27 Hierin s geconcludeerd dat bij voorgenomen 

ontwikkelingen rekening gehouden diende te worden met aanwezigheid van 

archeologische resten.

26  Grontmij; zaakidentificatienr. 2118339100.
27  Oudhof & Verschoor 2008; zaakidentificatienr. 2155664100

Figuur 2.7 
AMK-terreinen en uitgevoerde onderzoeken in 
de directe omgeving van het plangebied.
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2.3.4 Zeeuws Archeologisch Depot

In het Zeeuws Archeologisch Depot is ten opzichte van de informatie uit Archis geen 

aanvullende informatie bekend over het plangebied.

2.3.5 Historisch kaartmateriaal

Oude kaarten geven een beeld van het plangebied vanaf de 17e eeuw. De kaart van 

Visser-Roman (halverwege de 17e eeuw) toont een globale indeling van de omgeving 

van het plangebied (Figuur 2.8). De contouren van de Zandpolder zijn duidelijk 

herkenbaar. Eveneens herkenbaar zijn de restanten van enkele inbraakgeulen in het 

noordelijk deel van de polder. Met uitzondering van de verspreide bebouwing ter 

hoogte van de Hof ten Sande wordt in de polder geen bebouwing afgebeeld. Verder 

is de oostelijk gelegen Wilhelmuspolder (die zou zijn aangelegd in 1644) nog niet 

weergegeven op de kaart. Door de (meetkundige) onnauwkeurigheid van de kaart is de 

ligging van het plangebied globaal aan te geven.

De kaart van Hattinga (halverwege de 18e eeuw) geeft een sterke vergelijkbaar, maar 

iets gedetailleerder beeld weer (Figuur 2.10). Behalve de polderdijken en inbraakgeulen 

is nu ook het wegenpatroon en goed herkenbaar. Verder is de Wilhelmuspolder 

afgebeeld. De bebouwing, die preciezer lijkt te zijn afgebeeld, is vooral in het westelijk 

deel van de polder aanwezig. In de omgeving van het plangebied staan geen huizen/

boerderijen weergegeven. 

De kadastrale kaarten uit het begin van de 19e eeuw laten meer detail zien en 

laten bovendien een accurate projectie van het plangebied toe (Figuur 2.10).28. In 

28  Gemeente Hontenisse, sectie C, blad 2 ‘Zand-, Wilhelmus en Schaaperspolder’.

Figuur 2.8 
Globale projectie van het plangebied (rode 
contour) op de kaart van Roman-Visser (circa 
1655). 
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het plangebied, noch in de directe omgeving, staat bebouwing weergegeven. De 

het gebied is in gebruik als bouw- en grasland. De locatie van de Zandsluis, die tot 

halverwege de 17e eeuw de afwatering van de Zandpolder verzorgde, is vermoedelijk 

herkenbaar en ligt ter hoogte van de kruising van de Oudelandsedijk met een 

doorlopende oost-west georiënteerde waterloop.

Figuur 2.9 
Globale projectie van het plangebied (rode 
contour) op de kaart van Hattinga (circa 1750).

Figuur 2.10 
Projectie van het plangebied (rode contour) 
op de kadastrale minuut bron: Provincie 
Zeeland Geoloket).
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Topografische kaarten uit de tweede helft van de 19e en 20e eeuw laten een nog 

vrijwel ongewijzigd beeld zien van onbebouwd agrarisch gebied (Figuren 2.11, 2.12 

en 2.13). Met herverkavelingswerkzaamheden (eind jaren 50/begin jaren 60) worden 

verschillende kleinere percelen samengevoegd, ook in het nieuwe verkaveling blijft de 

voormalige perceelsindeling is echter herkenbaar. Op luchtfoto’s is zijn de verdwenen 

perceelscheidingen goed te zien (vgl. Figuur 1.2). 

Figuur 2.11 
Projectie van het plangebied (rode contour) 
op de topografische kaart uit 1916 bron: 
topotijdreis.nl).

Figuur 2.12 
Projectie van het plangebied op de topograf-
ische kaart uit 1950 bron: topotijdreis.nl).
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Figuur 2.13 
Projectie van het plangebied (rode contour) 
op de topografische kaart uit 1962 bron: 
topotijdreis.nl).

Figuur 2.14 
Geologische en archeologische tijdstabel.
Figuur 2.14 Geologische en archeologische 
tijdstabel.
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2.4 Bodemverstoringen

Op basis van de geraadpleegde bronnen (bodemloket, Klic-melding) worden er geen 

(recente) bodemverstoringen, dieper dan de bouwvoor, verwacht in het plangebied. 

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de landschappelijke, archeologische en historische gegevens, aangevuld 

met de informatie over geologische ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis, kan voor 

het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting worden opgesteld. 

Hierbij kunnen van onder naar boven vijf ‘archeologische landschappen’ worden 

onderscheiden (tabel 2.2):

landschap bewoningsperiode archeologische 
verwachting

globale diepte  
(m -NAP)

pleistocene ondergrond laat-paleolithicum en mesolithicum onbekend / n.v.t. -> 5 m

oude getijdenlandschap midden-/laat-neolithicum laag -2,7 m

veenlandschap bronstijd /vroege ijzertijd laag

ijzertijd / romeinse tijd middelhoog -1 m

jonge getijdenlandschap middeleeuwen laag < -1 m

(onbedijkt)

bedijkte polderlandschap late middeleeuwen middelhoog < -1 m

nieuwe tijd laag

Pleistocene dekzandlandschap
Het dekzand vormde het bewoonbare landschap totdat het rond de overgang van het 

Mesolithicum naar het Neolithicum, als gevolg van de stijgende zeespiegel, vernatte 

en geleidelijk overgroeid raakte met veen. In het noordelijk deel van het plangebied 

zijn de pleistocene afzettingen tot grotere diepte (> 10 m -NAP) geërodeerd, in het 

zuidelijk deel van het plangebied reikt het dekzand naar verwachting tot ongeveer 5,5 

m -NAP (5 à 6 m -mv). Dit betekent dat de top van het pleistocene oppervlak - voor 

zover deze al intact is - zich ruim beneden de maximale ontgravingsdiepte van 1,5 m 

-NAP bevindt. Eventueel aanwezige archeologische resten samenhangend met het 

dekzandlandschap worden dan ook niet bedreigd door de voorgenomen ingrepen. Het 

dekzandlandschap zal verder buiten beschouwing worden gelaten.

Oude getijdenlandschap
Vermoedelijk rond het begin van het Neolithicum kwam de omgeving van het 

plangebied binnen bereik van de zee te liggen. Het verdrinkende (en met kustveen 

overgroeide) pleistocene landschap transformeerde zich in een waddengebied dat 

landinwaarts overging in een lagunair gebied; sedimentatie van onderwater kleien 

en zanden domineerde hier. In die landschappelijke delen die buiten het bereik van 

de zee lagen, konden in eerste instantie eutrofe rietvenen tot ontwikkeling komen. 

De wadden, lagunes en kustveenmoerassen vormden in deze periode nog weinig 

aantrekkelijke locaties voor (semi-)permanente bewoning; de archeologische 

verwachting voor vindplaatsen uit het vroeg-/midden-neolithicum is om deze reden 

laag.

Rond het begin van het midden-neolithicum bereikte het getijengebied zijn maximale 

omvang, waarna het gebied begon te verlanden. Het landschap bestond, in plaats van 

alleen uit wadden, mogelijk ook uit kwelders en geulen met hoger opgeslibde oevers. 

Een dergelijke omgeving bood weliswaar aanzienlijk meer bestaansmogelijkheden: 

veeteelt en kleinschalige akkerbouw op de hoger opgeslibde oevers langs de geulen, 

Tabel 2.12 
Vereenvoudigde gestapelde archeologische 
verwachting.
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jacht en visvangst in de lager gelegen moerassen en kreken. Evenzo zullen ook grote 

delen van het oude getijdenlandschap ongeschikt zijn geweest voor bewoning. Door 

de afdekking van de oude getijdenafzettingen met veen en jongere getijdenafzettin-

gen bestaat te weinig kennis van de opbouw en paleogeografie van het oude getijden-

landschap. Om deze reden geldt een lage onbekende verwachting voor vindplaatsen 

uit het laat-neolithicum. Ten aanzien van die delen van het oude getijdenlandschap die 

geërodeerd zijn door dieper ingesneden, jonge getijdengeulen geldt sowieso een zeer 

lage archeologische verwachting. De top van de oude getijdenlandschap bevindt zich 

rond 2,7 m -NAP.

Veenlandschap
Door definitieve sluiting van de kustbarrière rond 4000 jaar geleden verslechterde de 

afwatering in het gebied en vond op uitgebreide schaal veengroei plaats. De bewo-

ningsmogelijkheden namen hierdoor af. Het gebied zal in deze tijd vrijwel alleen door 

mensen zijn gebruikt voor activiteiten die van tijdelijke aard waren. Te denken valt 

aan al of niet rituele deposities of overblijfselen van vervoer (achtergelaten kano, 

knuppelweg door het veen). Eventuele resten daarvan, die zich in het veenpakket 

bevinden, zijn niet met de gebruikelijke prospectiemethoden op te sporen. Voor 

vindplaatsen uit de periode bronstijd / midden-ijzertijd geldt om deze reden een lage 

archeologische verwachting.

In de loop van de ijzertijd drong de zee via de Schelde het veengebied binnen. In eerste 

instantie leidde dit tot ontwatering van het veen hetgeen juist gunstige bewonings-

condities creëerde. Voor vindplaatsen uit de late ijzertijd en romeinse tijd geldt een 

middelhoge archeologische verwachting. Dergelijke vindplaatsen kunnen worden 

aangetroffen in de top van het (veraarde) Hollandveen, met name in die zones waar 

het veen ontwaterd is. Vindplaatsen uit de genoemde periodes worden doorgaans 

gekenmerkt door een lage vondstspreiding en de afwezigheid van een cultuurlaag. 

Het kan gaan om boerderijen of huisplaatsen dan wel een cluster daarvan. Binnen de 

vindplaatsen kunnen fragmenten aardewerk, (on)verbrand botmateriaal, natuursteen 

en metaal worden aangetroffen. 

Daar waar het veenlandschap is geërodeerd door jongere getijdenafzettingen 

(m.n. ter hoogte van de getijdengeulen), geldt een (zeer) lage archeologische 

verwachting voor vindplaatsen uit de late ijzertijd en romeinse tijd. Verder hebben ook 

middeleeuwse moerneringsactiviteiten geleid tot vergraving van het veenlandschap 

en daarmee mogelijk ook tot aantasting van eventueel aanwezige vindplaatsen. 

Zeker is dit evenwel niet: bij archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg 

van de Westerscheldetunnel zijn te midden van zones met gemoerneerd veen, delen 

met intact veen aangetroffen waarop restanten van boerderijen uit de romeinse tijd 

aanwezig waren.29 Mogelijk vormde de aanwezigheid van oudere bewoningsresten 

op het veen juist een aanleiding voor de middeleeuwse veenwinners om de 

desbetreffende delen van het veen intact te laten. 

Er zijn geen aanwijzingen dat het veenlandschap in de omgeving van het plangebied, 

in de late ijzertijd/romeinse tijd sprake goed ontwaterd was (door aanwezigheid van 

jongere kreeksystemen). Op grond hiervan geldt voor het de intacte delen van het 

veenlandschap een middelhoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit deze 

perioden. De top van het Hollandveen bevindt zich op wisselende dieptes, het intacte 

veen kan globaal vanaf 1,0 m -NAP worden aangetroffen. 

29  Sier 2003.
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Jonge getijdenlandschap
Het jonge getijdenlandschap dat globaal vanaf de jaartelling is gevormd, begon 

enkele eeuwen later te verlanden. De overwegend zandige getijdengeulen waren 

minder onderhevig aan klink dan de kleiige en venige afzettingen. Deze zogeheten 

differentiële klink zorgde ervoor dat de voormalige geulen hoger kwamen te liggen 

dan het omringende klei- en veenlandschap. Vanaf de vroege middeleeuwen vormden 

juist deze hogere getij-inversieruggen preferente bewoningsplekken in het onbedijkte, 

jonge getijdenlandschap. 

Er zijn geen aanwijzingen voor aanwezigheid van getij-inversieruggen, de omgeving 

van het plangebied bestond in de vroege middeleeuwen vermoedelijk uit een schor-

renlandschap. Hoewel delen van het niet bedijkte schorren bewoonbaar waren, zijn 

voor de omgeving van het plangebied geen concrete aanwijzingen dat hiervan ook 

daadwerkelijk sprake was. De kwelders dienden vermoedelijk vooral als weidegebied 

voor schapen. Om deze reden geldt een lage verwachting ten aanzien van vroeg-mid-

deleeuwse vindplaatsen.

Bedijkte polderlandschap
In de tweede helft van de 12e eeuw werd de Zandpolder, waarin het plangebied ligt, 

bedijkt door monniken van de abdij Ter Duinen. In de polder stichtten zij eveneens een 

uithof, de ‘Hof ter Zande’. Uit de het bureauonderzoek blijkt verder dat het plangebied 

in de late middeleeuwen verschillende keren te maken heeft gehad met dijkdoorbraken 

en overstromingen (in elk geval in de 13e en 16e eeuw). De watergang waarlangs 

de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd is vermoedelijk het restant van een 

kreekgeul die bij een van deze inbraken is gevormd. 

De geraadpleegde kaarten laten zien dat het gebied steeds in gebruik is geweest als 

agrarisch gebied. geen van de kaarten geeft bebouwing weer in de directe omgeving 

van het plangebied. 

Ten aanzien van laatmiddeleeuwse vindplaatsen geldt voor het plangebied een 

middelhoge verwachting, ten aanzien van vindplaatsen uit de nieuwe tijd geldt in 

principe een lage archeologische verwachting. Eventueel aanwezige resten worden 

aan of vlak onder het maaiveld verwacht. Deze kunnen zich manifesteren door een 

archeologische cultuurlaag, aanwezigheid van en een lage tot hoge vondstdichtheid 

(aardewerk, houtskool, bot, baksteen, natuursteen, glas en/of metaal). Verder kunnen 

(water)putten alsmede sporen van landgebruik, begravingen aanwezig zijn.
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3 Verkennend en karterend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

te toetsen en aan te scherpen, door het (1) in kaart brengen van bodemopbouw, 

(2) het vaststellen van eventuele bodemverstoringen en de invloed hiervan op de 

archeologische verwachtingswaarde, en (3) het opsporen van vondsten die duiden op 

de aanwezigheid van de verwachte (laatmiddeleeuwse) vindplaatsen.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord dienen te worden 

zijn:

- Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact 

te beschouwen?

- Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het plangebied en wordt 

deze bij het veldonderzoek bevestigd?

- Bevinden zich archeologische relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op 

welke diepte t.o.v. maaiveld en NAP?

- Zijn archeologische indicatoren aangetroffen? Zo ja, wat is de horizontale en 

verticale positie daarvan, wat is hun datering en wat is de invloed van deze 

vondsten op de archeologische verwachting van het plangebied?

- In hoeverre worden eventuele aanwezige archeologische waarden bedreigd door 

de voorgenomen bodem verstorende werkzaamheden?

- Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader 

archeologisch onderzoek wordt er geadviseerd?

3.2 Methodiek

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

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.1. Tijdens het veldonderzoek zijn binnen het 

plangebied 21 boringen gezet. 

De boringen zijn in een min of meer noordzuid-georiënteerde raai gezet op de 

westelijke oever van de watergang. De afstand tussen de boringen bedroeg 40 

meter. De locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn uitgezet met meetlinten 

ten opzichte van de topografische elementen, de hoogte is bepaald met behulp van 

het Actueel Hoogtebestand (AHN3). De boringen zijn gezet met een Edelmanboor 

(diameter 7 cm, tot ca. 1,2 m -mv) en een gutsboor (diameter 3 cm). De maximale 

boordiepte bedroeg 4,0 m -mv.

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104.30 De boorprofielen 

zijn als bijlage 1 opgenomen achter in het rapport. Tijdens het veldonderzoek zijn de 

bodemopbouw en de hierin aanwezige lagen beschreven en bestudeerd. Specifieke 

aandacht is besteed aan:

- de aard en kleur van het sediment;

- aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen);

- de genese van de laag;

30  Nederlands Normalisatie-instituut 1989.
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- de aanwezigheid van cultuurlagen/bodemhorizonten en/of archeologische 

indicatoren.

Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van versnijden en verbrokkelen 

met het blote oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

(zoals houtskool, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). De 

gehanteerde methode is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw, het 

bepalen van de verstoringsdiepte en het opsporen van vondstrijke, grotere neder-

zettingsterreinen met een vondst-/cultuurlaag.31 Het booronderzoek is op te vatten 

als een karterend onderzoek ten aanzien van eventueel aanwezige archeologische 

vindplaatsen uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd. Voor oudere vindplaatsen 

(periode neolithicum - vroege middeleeuwen) moet het booronderzoek gezien worden 

als een verkennend onderzoek. 

3.3 Resultaten

3.3.1 Veldsituatie

Het plangebied bestond uit enkele braakliggende en geploegde akkerpercelen (Figuur 

3.1). 

3.3.2 Bodemopbouw

Voor een overzicht van de ligging van de boringen wordt verwezen naar figuren 3.2 en 

3.3. De boorprofielen zijn als bijlage 1 achter in het rapport opgenomen. De bodem in 

het plangebied kent een tamelijk uniforme opbouw, van boven naar beneden zijn de 

volgende (hoofd-)lagen aangetroffen:

- bouwvoor/geroerde laag;

- jonge getijdenafzettingen;

- veen;

- oude getijdenafzettingen.

31  Tol et al. 2012.

Figuur 3.1 
Impressie van het plangebied ter hoogte van 
boring 13 (foto is genomen in zuidelijke richt-
ing).
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Oude getijdenafzettingen
In elf boringen zijn aan de basis van de boringen oude getijdenafzettingen 

aangetroffen (boringen 10 t/m 18, 20 en 21). Op basis van de lithologische kenmerken 

van de afzettingen is onderscheid gemaakt in geul-/wadplaat-, verlandings- en wad-

vlakte-afzettingen.

In de boringen 15, 16, 20 en 21 bestaan de afzettingen uit kalkloze, zwak humeuze, 

zandige klei met resten van rietwortels en enkele zandlagen. Naar beneden toe 

gaan deze afzettingen veelal over in zandiger en kalkrijk sediment. Deze opbouw is 

geïnterpreteerd als een wadgeul of zandige wadplaat. In de boringen 18 (en mogelijk 

ook 17) is vermoedelijk een (rest)geul aangeboord. Deze is opgebouwd uit bruingrijze, 

uiterst siltige, matig humeuze, kalkrijke klei met plantenresten en dunne zandlagen. 

Noordelijk van de restgeul (boringen 10 t/m 14) wordt het zandige pakket (wadgeul- of 

Figuur 3.2 
Resultaten booronderzoek. 
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plaatafzettingen) afgedekt door een laag kalkloze, lichtgrijze, uiterst siltige, klei met 

enkele dunne zandlagen. De laag is geïnterpreteerd als wadvlakte-afzetting. 

De top van de oude getijdenafzettingen is aangetroffen tussen 2,0 en 3,2 m -NAP (2,5 

en 3,7 m -mv. De boringen met een zandige opbouw liggen beduidend hoger dan de 

boringen met wadvlakte-afzettingen (Figuur 3.3). Op grond hiervan lijkt het zuidelijk 

deel van het boorprofiel op de flank van een wadplaat of wadgeul te liggen. 

Hollandveen
De oude getijdenafzettingen worden afgedekt door een pakket mineraalarm veen. De 

basis van het veenpakket bestaat uit een dunne laag donkergrijsbruin, sterk amorf, 

rietveen. Naar boven toe gaat het rietveen veelal over in zwak/matig amorf oligotroof 

veen (zeggeveen, bosveen of mosveen). Het veenpakket heeft een wisselende dikte, 

variërend van 20 tot 90 cm. De top ervan is aangetroffen tussen 1,3 en 2,7 m -NAP (1,8 

en 3,2 m -mv). 

Jonge getijdenafzettingen
In alle gevallen gaat het veen naar boven toe erosief over in jonge getijdenafzettingen. 

In het overgrote deel van de boringen (1 t/m 17) bestaan deze uit een dik pakket matig 

tot zwak siltig, matig fijn, lichtgrijs zand met schelpfragmenten. In de boringen 1 t/m 8 

was het zandpakket bovendien dermate compact, dat boringen hier niet zijn doorgezet 

tot in de onderliggende (veen)afzettingen.32 Het zandige pakket betreft de afzettingen 

32  Het is dan ook niet zeker of het veenpakket hieronder nog aanwezig is, de boringen zijn 
doorgezet tot 3,0 m -mv.

Figuur 3.3 
Lengteprofiel door het plangebied. 
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van de getijdengeul die actief was van de 8e t/m 11e eeuw n.Chr.33 De dikte van het 

pakket geulafzettingen bedraagt over het algemeen meer dan twee meter. Het pakket 

geulafzettingen laat een fining upward zien, wat wil zeggen dat deze naar boven toe 

siltiger worden. 

Behalve in verticale richting is deze sortering is ook in laterale richting te zien: naar 

het zuiden toe (boringen 18 t/m 21 )wordt het pakket geulafzettingen aanmerkelijk 

dunner. De zwak/matig (en ontbreken in boring 21).Het pakket matig/zwak siltig zand 

gaat over in een gelaagd pakket bestaande uit uiterst/sterk siltig, matig fijn zand met 

dunne kleilagen en schelpfragmenten. De afzettingen zijn geïnterpreteerd als flank de 

getijdengeul waar het sediment in een minder actief milieu is afgezet. 

Verder zijn nog enkele afwijkingen aangetroffen ten opzichte van het hierboven 

beschreven, algemene beeld van de profielopbouw: 

- In boringen 18 en 21 bestaat de basis van de jonge getijdenafzettingen uit een 5 

tot 10 cm dunne laag uiterst siltige, matig humeuze, (donker)bruingrijze klei met 

dunne zandlagen. Naar boven toe gaat deze humeuze kleilaag abrupt over in 

zandige afzettingen.

- In boring 17 gaat de top van het veen op 2,7 m -NAP (3,2 m -mv) naar boven toe 

abrupt over in een blauwgrijs pakket uiterst siltige klei met humusvlekken en 

kleibrokken. De laag is 80 cm dik. Het veen bestaat hier uit een relatief dunne (20 

cm) laag rietveen. De blauwgrijze laag is geïnterpreteerd als de vulling van een 

moerneringskuil. In de overige boringen zijn hiervoor geen aanwijzingen gevonden.

Antropogene lagen
Naar boven toe gaan de zandige geulafzettingen tussen -0,8 en +0,2 m NAP abrupt 

over in (licht)bruingrijze, sterk zandige, zwak humeuze klei. De overgang verloopt 

veelal abrupt. De laag varieert in dikte van 55 tot 100 cm en is geïnterpreteerd als het 

antropogeen beïnvloede deel van de zandige geulafzettingen. In een aantal boringen 

betreft het een verstikte (gereduceerde) laag (boringen 2, 3 en 4). In andere boringen 

lijkt eerder sprake van bioturbatie, vermenging en/of humusaanrijking vanuit de 

bovenliggende bouwvoor (‘menglaag’). De precieze genese van deze menglaag is niet 

bekend. Het kan gaan om een relatief recent gevormde laag (bijvoorbeeld ontstaan ten 

gevolge van incidentele, diepere grondbewerking). Een andere mogelijkheid is dat het 

de diepere resten van de bouwvoor betreffen, die door overstroming (en ophoging van 

het maaiveld) buiten het bereik van de ploeg is komen te liggen. 

De geroerde laag wordt afgedekt door een grijsbruine, matig humeuze, uiterst 

siltige tot zwak zandige klei. Deze laag, die ongeveer 40 cm dik is, betreft de huidige 

bouwvoor.

3.3.3 Archeologie

Tijdens het booronderzoek zijn in twee boringen (17 en 21) enkele fragmenten 

oranje (baksteen)puin aangetroffen. De puinresten bevinden zich in (of direct onder) 

de bouwvoor, of in een verstoorde laag en zijn niet als archeologische indicatoren 

opgevat. Evenmin zijn archeologische (cultuur)lagen herkend in (de top van) de 

geulafzettingen of in de onderliggende afzettingen.

33  Theunissen et al. 2011.
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4 Conclusie

4.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied de volgende 

archeologische verwachtingen voor de verschillende geologische laageenheden:

- De top van het pleistocene dekzandlandschap (Formatie van Boxtel, Laagpakket 

van Wierden) bevindt zich dieper dan 5,5 m -NAP en is in het noordelijk deel van 

het plangebied vermoedelijk tot nog grotere diepte geërodeerd (> 10 m -NAP). 

Eventueel aanwezige archeologische resten, samenhangend met het dekzandland-

schap worden dan ook niet bedreigd door de voorgenomen ingrepen.

- Ten aanzien van de oude getijdenafzettingen (Laagpakket van Wormer) gold 

op basis van het bureauonderzoek een lage archeologische verwachting voor 

vindplaatsen uit het midden- en laat-neolithicum. Op grond van de resultaten 

van het veldonderzoek - de aanwezigheid van een zandige en hoger gelegen 

getijdengeul - kan deze verwachting naar boven toe worden bijgesteld 

(middelhoog). De top van de geulafzettingen is aangetroffen vanaf 2,0 m -NAP (2,5 

m -mv); 

- Ten aanzien van de top van het Hollandveen gold op basis van het 

bureauonderzoek een middelhoge archeologische verwachting voor vindplaatsen 

uit de late ijzertijd/romeinse tijd. De top van het veen is aangetroffen tussen 1,3 en 

2,7 m -NAP (1,8 en 3,2 m -mv). In geen van de boringen was de top van het veen 

echter intact. Op grond hiervan kan deze verwachting dan ook naar beneden toe 

worden bijgesteld ([zeer] laag); 

- Ten aanzien van de jonge getijdenafzettingen (Laagpakket van Walcheren) gold 

op basis van het bureauonderzoek een middelhoge archeologische verwachting 

voor vindplaatsen uit de late middeleeuwen. Op grond van de resultaten van het 

veldonderzoek kan deze verwachting in principe gehandhaafd blijven.  

Het booronderzoek heeft evenwel geen aanwijzingen opgeleverd voor 

aanwezigheid van archeologische resten uit deze (of een andere) periode. Evenmin 

zijn archeologische (cultuur)lagen herkend in (de top van) de geulafzettingen of in 

de onderliggende afzettingen.

De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 1,5 m –NAP (a. 1,7 m –mv). Dit betekent 

dat de voorgenomen bodemingrepen alleen een deel van de afzettingen van het 

Laagpakket van Walcheren verstoren. Dieper gelegen lagen (m.n. de top van de oude 

getijdenafzettingen) wordt door de ingrepen dan ook niet bedreigd.

Op grond van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat de kans zeer klein is dat 

bij uitvoering van de voorgenomen graafwerkzaamheden archeologische waarden 

zullen worden verstoord.

4.2 Advies

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek wordt voor het plangebied in het 

kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 

worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van 
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de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding online via ARCHIS 

of het vondstmeldingsformulier). De Provincie Zeeland heeft daartoe een loket bij 

Erfgoed Zeeland. In geval van toevalsvondsten werkt het Waterschap Scheldestromen, 

conform afspraak met de gemeente Hulst, met de regeling ‘Plan van Aanpak 

Toevalsvondsten’.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Hulst een formeel 

besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te worden 

opgenomen met het bevoegd gezag.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in Nederland (bron: Top25 

Kadaster).

Figuur 1.2 Ligging van het plangebied (rood) op een recente luchtfoto (ondergrond: 

Nationaal Georegister 2019).

Figuur 2.1 Paleogeografische ontwikkeling van de omgeving van het plangebied. 

Figuur 2.2 Diepteligging pleistocene ondergrond met geologische boringen en 

aanwezigheid van Hollandveen (bron: RCE / DINO-loket).

Figuur 2.3 Uitsnede van de geologische kaart met de ligging van het plangebied (bron: 

Van Rummelen 1965).

Figuur 2.4 Uitsnede van de bodemkaart met de ligging van het plangebied (naar: 

Stiboka 1980).

Figuur 2.5 Uitsnede van de geomorfologische kaart met de ligging van het plangebied 

(naar: Alterra 2006).

Figuur 2.6 Ligging van het plangebied (rode lijn) op een uitsnede van het AHN3 (bron: 

AHN3, 2019).

Figuur 2.7 AMK-terreinen en uitgevoerde onderzoeken in de directe omgeving van het 

plangebied.

Figuur 2.8 Globale projectie van het plangebied (rode contour) op de kaart van 

Roman-Visser (circa 1655). 

Figuur 2.9 Globale projectie van het plangebied (rode contour) op de kaart van 

Hattinga (circa 1750).

Figuur 2.10 Projectie van het plangebied (rode contour) op de kadastrale minuut bron: 

Provincie Zeeland Geoloket).

Figuur 2.11 Projectie van het plangebied (rode contour) op de topografische kaart uit 

1916 bron: topotijdreis.nl).

Figuur 2.12 Projectie van het plangebied op de topografische kaart uit 1950 bron: 

topotijdreis.nl).

Figuur 2.13 Projectie van het plangebied (rode contour) op de topografische kaart uit 

1962 bron: topotijdreis.nl).

Figuur 2.14 Geologische en archeologische tijdstabel.

Figuur 3.1 Impressie van het plangebied ter hoogte van boring 13 (foto is genomen in 

zuidelijke richting).

Figuur 3.2 Resultaten booronderzoek (zwarte labels: boornummers, blauwe labels: ver-

storingsdiepte in cm -mv). 

Figuur 3.3 Lengteprofiel door het plangebied. 

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.2. Vereenvoudigde gestapelde archeologische verwachting.
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Bijlage 1 Boorbeschrijvingen

1

boring: HUKP-1
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.493,38, Y: 376.744,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,45, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

80 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

200 cm -Mv / 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,55 m -NAP

boring: HUKP-2
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.494,16, Y: 376.704,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,48, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,52 m -NAP
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2

boring: HUKP-3
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.496,77, Y: 376.664,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,42, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

190 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,58 m -NAP

boring: HUKP-4
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.502,32, Y: 376.624,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,51, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

180 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,49 m -NAP
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3

boring: HUKP-5
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.508,29, Y: 376.585,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,57, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

230 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,43 m -NAP

boring: HUKP-6
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.509,94, Y: 376.545,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,67, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

55 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

220 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,33 m -NAP
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4

boring: HUKP-7
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.508,29, Y: 376.505,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,66, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

220 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,34 m -NAP

boring: HUKP-8
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.507,21, Y: 376.465,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,71, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

225 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,29 m -NAP
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5

boring: HUKP-9
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.513,78, Y: 376.425,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,61, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

210 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijsbruin
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,89 m -NAP

boring: HUKP-10
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.525,15, Y: 376.388,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,50, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/
kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

190 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 3,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

365 cm -Mv / 3,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 3,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor riet, kalkloos, interpretatie: wadvlakte
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,50 m -NAP
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boring: HUKP-11
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.542,43, Y: 376.351,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,52, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

60 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 3,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

365 cm -Mv / 3,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor riet, kalkloos, interpretatie: wadvlakte
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

385 cm -Mv / 3,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, matig slap, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: wadvlakte
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,48 m -NAP
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boring: HUKP-12
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.558,39, Y: 376.316,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,48, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

80 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

305 cm -Mv / 2,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 2,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor riet, kalkloos, interpretatie: wadvlakte
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

335 cm -Mv / 2,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,02 m -NAP
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boring: HUKP-13
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.575,34, Y: 376.284,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: -0,04, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

80 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor riet, kalkloos, interpretatie: wadvlakte
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,04 m -NAP
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boring: HUKP-14
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.608,04, Y: 376.261,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,15, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

90 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, weinig hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor riet, kalkloos, interpretatie: wadvlakte
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,85 m -NAP
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boring: HUKP-15
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.637,95, Y: 376.232,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,38, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, zeggeveen, weinig hout
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

305 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor riet, kalkloos, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

325 cm -Mv / 2,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,12 m -NAP
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boring: HUKP-16
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.651,90, Y: 376.191,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,47, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

305 cm -Mv / 2,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, spoor riet, kalkloos, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, enkele kleilagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,03 m -NAP
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boring: HUKP-17
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.659,64, Y: 376.151,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,50, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kleibrokken, schelpfragment marien wadplaat
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: gemoerneerd

320 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 380 cm -Mv / 3,30 m -NAP
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boring: HUKP-18
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.664,56, Y: 376.112,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,62, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

210 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, mosveen, spoor riet
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: verlandingsafzettingen 
(restgeul)
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment marien wadplaat
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 250 cm -Mv / 1,88 m -NAP

boring: HUKP-19
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.671,76, Y: 376.073,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,55, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

190 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, mosveen, spoor riet
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,45 m -NAP
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boring: HUKP-20
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.677,46, Y: 376.033,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,56, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, mosveen, spoor riet
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, weinig riet, kalkloos, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, spoor riet, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,44 m -NAP
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boring: HUKP-21
beschrijver: GdB, datum: 20-12-2019, X: 60.678,30, Y: 375.999,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,41, precisie 
hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: geen, gemeente: Hulst, plaatsnaam: Kloosterzande, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kalkrijk
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, mosveen, spoor riet
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijsbruin, rietveen
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, weinig riet, kalkloos, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, spoor riet, kalkrijk, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 280 cm -Mv / 2,39 m -NAP
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