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Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Scheldestromen heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor de zeekering ter hoogte van Hansweert (Figuur 1.1). 

Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen verbetermaatregelen die voor 

dit stuk zeedijk noodzakelijk zijn, als onderdeel van het Hoogwater Beschermingsplan 

Zuid Beveland West-Hansweert. De geplande dijkverbeteringsplannen kunnen leiden 

tot verstoring van te verwachten archeologische waarden. Onderhavige bureaustudie 

vormt de eerste fase van het noodzakelijk archeologisch onderzoeksproces en heeft 

tot doel de aanwezigheid van bekende en te verwachten archeologische waarden 

gedetailleerd in kaart te brengen, resulterend in een gericht advies voor te nemen 

vervolgstappen. 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het zeekleigebied van Zuid-Beveland, 

waarvan de geologische opbouw wordt gekenmerkt door een gestapeld landschap met 

verschillende mogelijke archeologische niveaus. Ieder niveau ken een eigen periode-

specifieke archeologische verwachting. Het bureauonderzoek heeft een goed beeld 

opgeleverd van de ruimtelijke verbreiding van de verschillende archeologische niveaus. 

De precieze kenmerken ervan zijn veelal minder duidelijk uit de bestaande gegevens te 

halen. 

Onderstaande tabel  geeft een overzicht van de voorkomende niveaus en 

voorkomende archeologische verwachtingen binnen het betreffende dijktracé.

landschap bewoningsperiode archeologische ver-
wachting

globale diepte  
(m -NAP)

pleistocene ondergrond laat-paleolithicum en 
mesolithicum

middelhoog 8 m of dieper

oude getijdenlandschap midden-/laat-neolithicum onbekend 3,0-3,5 m

veenlandschap bronstijd / vroege ijzertijd laag

ijzertijd / romeinse tijd middelhoog 2,5 m

jonge getijdenlandschap vroege- en volle- middel-
eeuwen

hoog (kreekrug)

laag (overig)

0,5 m (= mv)

(onbedijkt) 

bedijkt polderlandschap late middeleeuwen hoog (kreekrug) 

laag (overig)

0,5 m (= mv)

nieuwe tijd hoog (kreekrug)

hoog (objecten Spaanse 
tijd)

laag (overig)

0,5 m (= mv)

0,5 m (= mv)

Bekende (geregistreerde) archeologische vindplaatsen of monumenten ontbreken 

binnen het dijktracé en nabije omgeving. Wel kunnen op een historische kaart uit 

het midden van 17e eeuw drie locaties worden herkend, waar mogelijk resten zijn te 

verwachten van een verdedigingslinie uit de Tachtigjarige Oorlog (2 redouts en een 

huisplaats). Er ontbreken aanwijzingen voor de aanwezigheid van mogelijk andere 

restanten van objecten uit de nieuwe tijd (incl. WOII resten van de Zanddijkstelling, die 

zijn verdwenen bij de uitbreiding en verplaatsing van het kanaal aan het eind van de 

20ste eeuw). 

Op basis van variatie in archeologische verwachtingen is het betreffende dijktracé 

onderverdeeld in 7 deeltrajecten (figuur 3.1). Deze onderverdeling is gebaseerd op 
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de aan- of afwezigheid van potentiële archeologische niveaus en de kenmerken 

daarvan. Daarnaast zijn de locaties van de redouts en een huisplaats uit de Spaanse tijd 

opgenomen in de verwachtingskaart.

Uitgaand van de vastgestelde archeologische verwachtingen en geconstateerde 

onzekerheden hierin wordt als eerste vervolgstap een verkennend veldonderzoek 

voorgesteld (figuur 3.2). Deze is er op gericht de verbreiding en diepteligging van de 

op basis van deze bureaustudie te verwachten potentiële archeologische niveaus beter 

in kaart te brengen. Tevens geven de boorprofielen een beter beeld van de specifieke 

kenmerken van te onderscheiden lagen. 
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het Waterschap Scheldestromen heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor de zeekering ter hoogte van Hansweert (Figuur 1.1). 

Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen verbetermaatregelen die voor 

dit stuk zeedijk noodzakelijk zijn, als onderdeel van het Hoogwater Beschermingsplan 

Zuid Beveland West-Hansweert. Het plangebied beslaat de zeedijk over een lengte 

van 5,2 km tussen dijkpaal 245 en 296. Behalve het dijklichaam maakt ook de directe 

omgeving (binnen een straal van 500 m rondom het plangebied) onderdeel uit van 

deze studie; i.e. het onderzoeksgebied. Tot de te nemen verbetermaatregelen behoren 

onder andere het tot meer dan 3,0 meter ophogen van de dijk, inclusief binnendijkse 

versterkingen en de aanleg van een watergang aan de voet van de dijk. Daarnaast is 

er op een vijftal locaties aan de binnenkant van de dijk sprake van zogenaamde maat-

werklocaties waar specifieke ingrepen gaan plaatsvinden (Figuur 1.1: maatwerklocaties 

1-5). De exacte plannen moeten nog nader worden uitgewerkt, maar gedacht moet 

worden aan het verleggen van dijkopgangen, aanbrengen van damwanden, graven van 

watergangen, wegaanleg en het verleggen van leidingen.. Het totale oppervlak van het 

plangebied inclusief werkstrook bedraagt circa 42 ha. 

De werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel in de bodem 

aanwezige archeologische resten. 

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (rode lijn) en de maat-
werklocaties 1 Lange Geer, 2 Pluimpot/
Mastgat, 3 Voetbalvelden, Gemaal/wind-
molens, Hoogspanningsmast; inzet: ligging in 
Nederland (bron: Top25 Kadaster).
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Onderhavige rapportage betreft een bureauonderzoek. 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. Op basis van de 

bevindingen volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied beslaat een gedeelte van de zeedijk langs de Westerschelde ten westen 

en ter hoogte van de bebouwde kom van Hansweert, inclusief de westelijke dijk van de 

ingang van het Kanaal  door Zuid-Beveland. De dijk langs de Westerschelde is tot 3,5 

m te laag ten opzichte van de nieuwe normering, langs de ingang van het kanaal heeft 

de dijk een hoogtetekort van ca. 1,0 meter. Het plangebied is onderdeel van dijkring 30 

(Zuid Beveland West) en ligt tussen dijkpaal 245 en 296 (lengte 5,2 km). Het maximale 

ruimtebeslag van de dijkversterking en nieuwe watergang bedraagt circa 60 meter, 

de noodzakelijke werkstrook aan de binnenkant van de dijk heeft een breedte van 

circa 25 meter. De maatwerklocaties 2 en 4 liggen binnen het hierboven beschreven 

ruimtebeslag dijkverbetering en werkstrook. De ingrepen op de maatwerklocaties 1 

en 3 lopen tot maximaal 100 m ten oosten van het ruimtebeslag. De bodemingrepen 

op locatie 5 liggen deels binnen het ruimtebeslag (aanbrengen damwand) en zijn deels 

niet exact bekend (verleggen leidingen). 

Behalve uit het huidige dijktalud beslaat het plangebied binnendijks voornamelijk 

uit percelen met agrarisch gebruik zoals akkerland en grasland. Ter hoogte van de 

bebouwde kom van Hansweert bestaat het plangebied deels uit groenstroken (Figuur 

1.2). 

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 

Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied (rood) op een 
recente luchtfoto (ondergrond: Google-Earth 
opname mei 2018).
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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’.1  Sinds 12 mei 2009 zijn aanvullende richtlijnen voor uitvoerend 

archeologisch onderzoek vastgesteld door de Provincie, de thans vigerende richtlijnen 

dateren uit 2019.2 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).3 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. Het westelijke gedeelte van het betreffende dijktraject ligt in de gemeente 

Kapelle. Het oostelijke deel rondom Hansweert ligt in de gemeente Reimerswaal. Voor 

beide gemeenten is een archeologiebeleid opgesteld, waarvan de uitvoering onder 

andere is vastgelegd in het bestemmingsplan. Voor het meest westelijke deel van het 

dijktracé (gemeente Kapelle) geldt een dubbelbestemming ‘Waarde- Archeologie 6’.4 

Hiervoor geldt dat archeologisch onderzoek dient plaats te vinden, indien de bodem 

wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 2500 m2 en dieper dan 40 cm. Dit 

geldt ook voor ophogingen van meer dan 40 cm. Voor het overige dijkdeel binnen de 

1  Provincie Zeeland, 2016, Nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020, Middelburg.
2  Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2019.
3  Provincie Zeeland 2017.
4  ‘ N. de Visser: Quickscan archeologie en cultuurhistorie HWBP Zuid-Beveland West Hansweert.
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gemeente Kapelle geldt een dubbelbestemming ‘Waarde- Archeologie 5’. Hiervoor 

geldt dat archeologisch onderzoek reeds dient plaats te vinden, indien de bodem 

wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 500 m2 en dieper dan 40 cm. Dit 

geldt ook voor ophogingen van meer dan 40 cm. 

Het oostelijke deel van het dijktracé (rond Hansweert) ligt in de gemeente 

Reimerswaal. Voor het westelijke deel tot aan de Werfdijk geldt een dubbelbestem-

ming ‘Waarde- Archeologie 2’. Hiervoor geldt dat archeologisch onderzoek dient plaats 

te vinden, indien de bodem wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan >250 

m2 en dieper dan 40 cm. Dit geldt ook voor ophogingen van meer dan 40 cm. Voor 

het deel ten oosten daarvan geldt een dubbelbestemming ‘Waarde- Archeologie 3’. 

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. Dit 

geldt ook voor ophogingen van meer dan 40 cm. 

De genoemde oppervlakte- en dieptegrenzen worden bij realisatie van de verbe-

teringsplannen overschreden. Op grond hiervan is de initiatiefnemer op advies van 

het bevoegd gezag (gemeenten  Kapelle/Reimerswaal) verzocht een archeologisch 

bureauonderzoek uit te voeren.
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Administratieve gegevens
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Archis-vondstmeldingen: -
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Projectleider
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Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Figuur 1.3 
Geologische en archeologische tijdstabel. 
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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. Als laatste is de fysisch-geograaf Geuch de Boer, die in Zeeland veel 

prospectief onderzoek heeft uitgevoerd, geraadpleegd over de landschappelijke en 

archeologische kenmerken van het plangebied.

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 2019 en de eisen in de aanbestedings-

leidraad van het Waterschap Scheldestromen.

2.2 Landschappelijk kader

2.2.1 Algemene geologische ontwikkeling van de regio

Algemeen
Het plangebied maakt onderdeel uit van het zeekleigebied van Zuid-Beveland. De 

bovengrond wordt hier bepaald door een 7 tot meer dan 25 meter dik pakket mariene 

afzettingen (Formatie van Naaldwijk) en veen (Formatie van Nieuwko0p: Hollandveen). 

Dit pakket is gedurende het Holoceen (de afgelopen ca. 11.700 jaar) afgezet onder 

afwisselend optreden van sedimentatie, erosie en veengroei. De pleistocene zandige 

ondergrond is daarbij deels weggespoeld, maar lokaal kunnen dekzandopduikingen 

(Formatie van Boxtel) bewaard zijn gebleven. 

De landschappelijke ontwikkeling 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). Globaal vanaf 

de Romeinse tijd kreeg de mens een steeds bepalender rol in de vorming én afbraak 

van het kustgebied.5 In het hierna volgende worden deze ontwikkelingen gedurende 

het Holoceen uiteengezet, en in figuur 2.1 samengevat.6 De kenmerken van het 

hieruit resulterende gelaagde paleolandschap vormen de basis voor de toe te kennen 

archeologische verwachtingen (zie hoofdstuk 3).

5  De Kraker 1997, Vos & Van Heeringen 1997.
6  Bewerking van paleogeografisch overzicht uit de Boer 2019.
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Pleistoceen
De basis van het holocene dek bestaat uit eolische en fluvio-periglaciale 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 

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 droge 

poolwoestijn. De begroeiing werd sterk gereduceerd en omvangrijke zandverstuivin-

gen 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).7 Als gevolg van de zandverstuivingen ontstond een zwak 

golvend dekzandoppervlak met zuidwest-noordoost georiënteerde ruggen en laagten. 

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).8 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).9 

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

blijven uitbreiden. Rond 8.000 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.10 

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 dit verlandende getijdenbekken 

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

voor een verdere verslechtering van de afwatering van het achterland.

7  Schokker et al. 2005.
8  Kiden 1995.
9  Weerts & Busschers 2003.
10  Weerts 2003.
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Figuur 2.1 
Paleogeografische ontwikkeling van de 
omgeving van het plangebied (rode lijn). 
Bron: Vos et al 2011. 
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Het verlande getijdengebied en grote delen van het aangrenzende, dagzomende laat-

pleistocene dekzandlandschap, 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.11 

Rond 2600 jaar geleden brak de zee door de kustbarrière en kon ze, in eerste instantie 

via de bestaande rivieren zoals de (Ooster)schelde, het achterliggende veengebied 

binnendringen dat daardoor weer onder mariene invloed kwam. De eroderende 

werking van de getijdenstroming en getijdenverschillen zorgden ervoor dat de 

aanwezige veen-afwateringsstroompjes, 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. Een 

bijkomende oorzaak was dat met name in de Midden-Romeinse tijd, een periode met 

in Zeeland een hoge bevolkingsdichtheid, het veen op grote schaal werd ontwaterd 

door de aanleg van sloten.12 Ook hierdoor versnelde in gecultiveerde delen van het 

veenlandschap het proces van veenoxidatie, met versnelde daling van het maaiveld tot 

gevolg, waardoor gebieden makkelijk konden overstromen. 

De omgeving van het plangebied kwam in de vroege middeleeuwen weer binnen 

het bereik van de zee. 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. Van betekenis voor het plangebied 

is dat in deze periode de Honte, oorspronkelijk een veenriviertje naar het oosten 

afwaterend op de Schelde, onderdeel werd van een groot estuarium, de voorloper van 

de Westerschelde. Daarnaast ontstaat in die periode ter hoogte van het plangebied 

een  brede zuid-noord georiënteerde getijdenkreek, die thans als markante rug in het 

binnendijkse landschap markeert (zie § 2.2.2). De mariene sedimenten die vanaf deze 

tijd op het veen zijn afgezet, worden gerekend tot het Laagpakket van Walcheren.13

Vanaf de 6e eeuw na 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
Al genoemd is de invloed van de Romeinse bewoningsfase op delen van het 

veenlandschap door de aanleg van ontwateringsgreppels, waardoor het veen versneld 

oxideerde. In de loop van 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 getij-

denlandschap (her)ingepolderd werden. Een van de ‘bijwerkingen’ hiervan was dat het 

11  Weerts & Busschers 2003.
12  Brugman et al 2011.
13  Weerts 2003.
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kombergingseffect van het kustgebied dermate werd verkleind dat bij stormvloeden 

het water in de zeearmen en grote getijdengeulen zoals de Schelde (de voorganger 

van de tegenwoordige Oosterschelde) en Honte (de voorganger van de tegenwoordige 

Westerschelde) tot grotere hoogte werd opgestuwd. Tegelijkertijd zorgde de 

ontwatering van de polders en 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.14 

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 1530.15 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.

Ook ter hoogte van het plangebied is de zeedijk meerdere keren doorgebroken. De 

kronkels in de dijk geven de ligging van deze doorbraken. Op historische kaarten is 

juist ten oosten van de Zanddijk (tegenwoordig de Boomdijk) nog een dijkdoorbraak-

kolk weergeven aan de binnenkant van zo’n kronkel. De doorbraken zijn tenminste uit 

de eerste helft van de 17e eeuw of ouder want alle reeds weergeven op de kaart van 

Roman-Visser (zie § 2.3.3). Aanwijzingen voor inbraakgeulen ontbreken. 

2.2.2 Paleogeografische kenmerken van het plangebied

De in § 2.2.1 geschetste geologische ontwikkelingen van de regio, kunnen aan de 

hand van geologische, bodemkundige en andere landschappelijke gegevens worden 

gespecificeerd naar de paleogeografische en lithostratigrafische kenmerken van het 

plangebied. Met name de geologische boringen en hieruit af te leiden ondergrond-

modellen, beschikbaar in het DINOloket, geven een actueel inzicht in de geologische 

opbouw, dikte en diepteligging van de verschillende geologische pakketten en 

laageenheden. Figuur 2.2 geeft een schematische doorsnede van de geologische 

opbouw van de bovenste 40 meter van het bodemprofiel ter hoogte van het dijktracé. 

Deze gegevens vormen tevens de basis voor de door de gemeenten Kapelle en 

Reimerswaal opgestelde archeologische maatregelenkaarten en achterliggende 

thematische bodemkundige kaarten. De onderverdeling van de maatregelenkaarten is 

gebaseerd de paleogeografische en landschappelijke hoofdontwikkelingen gedurende 

het Holoceen en hieraan gerelateerde geologische lagen (tabel 2.1). De indeling heeft 

tegelijkertijd een archeologische betekenis, omdat aan de top van de verschillende te 

onderscheiden lagen een periode-specifieke archeologische verwachting kan worden 

toegekend.

14  De Kraker 1997.
15  Gottschalk 1984.
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De volgende paleolandschappen en perioden kunnen worden onderscheiden:

landschap afzettingen bewoningsperiode

pleistocene ondergrond dekzand (Formatie van Boxtel) laat-paleolithicum en mesolithicum

oude getijdenlandschap getijde-afzettingen (laagpakket van Wormer, 
Formatie van Naaldwijk)

midden-/laat-neolithicum

veenlandschap veen-afzettingen (Hollandveen Laagpakket, 
Formatie van Nieuwkoop)

bronstijd /Romeinse tijd

jonge getijdenlandschap 
(onbedijkt)

getijde-afzettingen (laagpakket van 
Walcheren, Formatie van Naaldwijk)

middeleeuwen

bedijkt polderlandschap  getijde-afzettingen (laagpakket van 
Walcheren, Formatie van Naaldwijk)

late middeleeuwen - Nieuwe Tijd

De pleistocene ondergrond (dekzand)
Aan de basis van het pakket holocene afzettingen bevinden zich de pleistocene 

afzettingen. De reliëfverschillen in de top daarvan worden gedomineerd door de 

verbreiding van de jongste afzettingen uit het laat-pleistoceen (figuur 2.2). Het betreft 

de eolische en fluvioperiglaciale dekzandafzettingen van de formatie van Boxtel, al 

dan niet gecombineerd met rivierduinafzettingen van de Formatie van Kreftenheye 

(Laagpakket van Delwijnen). Waar deze voorkomen kan de top relatief ondiep onder 

het huidige oppervlak liggen. Binnen het betreffende dijktracé beperkt de verbreiding 

van het dekzand zich tot het gebied tussen de Steenweg en de bebouwde kom van 

Hansweert (figuur 2.3). Iets ten oosten van de Steenweg ligt de top van het dekzand 

over een  afstand van ruim een kilometer rond circa 8 m -NAP, nog altijd meer dan 7 

meter onder het actuele maaiveld! Op basis van beschikbare boringen kan niet met 

zekerheid worden gezegd of de top van deze opduiking intact dan wel verspoeld is. 

In de meeste boorprofielen ontbreekt in de top van het dekzand het basisveen. Waar 

deze lokaal wel is aangetroffen (figuur 2.2.) kan dat als aanwijzing worden gezien voor 

een onverspoelde situatie op die locatie.

Westelijk van de opduiking ontbreekt dekzand en ligt de top van het pleistoceen rond 

20 m -NAP of nog dieper. Het betreft de top van vroeg-pleistocene rivierafzettingen 

(Formatie van Peize, Formatie van Waalre). In het meest westelijke deel, ter hoogte 

van de 17e eeuwse Westerschelde-geul zijn deze afzettingen diep uitgeschuurd tot ruim 

30 m -NAP.

De dekzandopduiking is terug te vinden op de archeologische maatregelenkaarten van 

de gemeenten Kapelle en Reimerswaal (figuur 2.3).16 Aan deze oppervlakken is een 

gematigde verwachting toegekend.

Het oude getijdenlandschap (Laagpakket van Wormer)
Over vrijwel het gehele dijktracé komen afzettingen voor van het oude getijden 

landschap (Laagpakket van Wormer). De top daarvan bevindt zich tussen 3,0 en 3,5 

m -NAP, circa 2,5-3,0 m -mv (figuur 2.2). De laag ontbreekt in het meest westelijke 

deel waar deze is opgeruimd door de middeleeuwse en jongere Scheldegeul. 

Daarnaast ontbreken de afzettingen in een circa 250 meter brede zone ter hoogte 

van de bebouwde kom van Hansweert. Hier ligt een globaal zuidwest-noordoost 

georiënteerde vroeg-middeleeuwse kreekrug  (Laagpakket van Walcheren), die 

met een hoogte oplopend tot circa 1,5 meter boven de omgeving bepalend is voor 

natuurlijke binnendijkse reliëf (zie ook figuur 2.6). 

16  Deze maken onderdeel uit van een set van kaartbijlagen behorende bij basisrapportages die 
ten grondslag liggen aan het archeologiebeleid in beide gemeenten (Brugman et al 2011 / 
Alkema et al 2011). 

Tabel 2.1 
De in de ondergrond van het plangebied te 
onderscheiden paleolandschappen.
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Figuur 2.2 
Schematische geologische doorsnede over het dijktracé op basis van geologische boringen. 
Relevante eenheden met betrekking tot de archeologische verwachtingen zijn: BX = Formatie van 
Boxtel (dekzand), NWNZ = Formatie van Naaldwijk laagpakket van Wormer, NIHO = Formatie van 
Nieuwkoop Hollandveen Laagpakket, NAWA = Formatie van Naaldwijk Laagpakket van Walcheren. 
De eenheden KRBXDE, PZWA, MS en OO zijn niet relevant voor het opstellen van de archeologische 
verwachting en blijven in de tekst daarom onbesproken. Bron DINOloket, ondergrondmodellen.
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Het veenlandschap (Hollandveen Laagpakket)

In de meeste boringen worden de oude getijdenafzettingen afgedekt door 

Hollandveen (figuur 2.2). De top van het veen ligt rond 2,5 m -NAP (globaal rond 2,0 m 

-mv). De dikte van dit pakket is variabel met een maximale dikte van enkele decimeters 

tot meer dan een meter. Plaatselijk is geen veen aangetroffen. De variabele dikte lijkt 

met name veroorzaakt te worden door de mate van aantasting door de bovenliggende 

getijdenafzettingen (Laagpakket van Walcheren). Dat geldt in ieder geval voor de 

brede getijdekreek onder de bebouwde kom van Hansweert en voor het meest 

westelijke deel dat door de middeleeuwse en jongere Schelde is opgeruimd. Daarnaast 

kan veenafgraving ten behoeve van zoutwinning (moernering) mede een verklaring 

zijn voor het lokaal ontbreken van het veen. 

Het jonge getijdenlandschap (laagpakket van Walcheren)
Over vrijwel de hele lengte van het dijktracé wordt de top van het bodemprofiel 

gekenmerkt door de middeleeuwse en jongere getijde-afzettingen van het 

Laagpakket van Walcheren. Afwijkend is het meest oostelijke gedeelte ter hoogte 

van het voormalige kanaal en sluizencomplex, dat enkele meters is opgehoogd. Het 

geologisch profiel (figuur 2.2) geeft hier overigens voor de bovenste meters geen juiste 

voorstelling, omdat het kanaal tenminste een diepte had van vier tot vijf meter onder 

het oorspronkelijke oppervlak. 

Binnen het jonge getijdenlandschap kunnen twee zones worden onderscheiden 

met kreekruggen. Deze zijn op de verschillende bodemkundige kaarten en op het 

AHN-beeld terug te vinden (figuren 2.4, 2.5, 2.6). Een klein krekencomplex ligt 

westelijk nabij de Eeweg, een grotere kreekrug ligt onder de bebouwde kom van 

Hansweert. Op de maatregelenkaarten van beide gemeenten (‘Walcheren’)  komen 

deze kreekruggen niet goed tot uitdrukking. Alleen de restgeul van de kreek ter hoogte 

van de bebouwde kom van Hansweert is hierop te onderscheiden met een gematigde 

verwachting. 

Het meest westelijke deel van het dijktracé ligt ter hoogte van de voormalige 

Scheldegeul met tot > 30 m -mv zeer jonge (nieuwe tijdse) getijdeafzettingen.

Figuur 2.3 
Verbreiding van dekzandopduikingen op 
het dijktracé in de gemeente  Kapelle (links) 
en de gemeente Reimerswaal (rechts). Bron: 
uitsnede maatregelenkaart, kaartlaag 4 
(Dekzand/Basisveen). Brugman et al 2011 / 
Alkema et al 2011.
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De bodemkaart schaal 1:50.000
Op de landsdekkende bodemkaart (schaal 1:50.000; Figuur 2.4) ligt het westelijke 

deel van het dijktracé grotendeels op kalkrijke, licht kleiige poldervaaggronden,  

profielverloop 5 (code Mn35A).17  Ter hoogte van een kreekrug is eveneens sprake 

van een kalkrijke poldervaaggrond profielverloop 5, maar dan bestaand uit lichte 

zavel (code Mn15A). Juist ten westen van de bebouwde kom van Hansweert ligt 

17  Stiboka 1980. NB: profielverloop 5 wordt gekenmerkt door zogenaamd aflopende profielen 
met naar beneden (<120 cm -mv) een toename van het lutumgehalte, zonder over te gaan in 
zand.

N

N:\Lopende Projecten\1971 BO WS Dijkverbetering Hansweert\1_Kaarten\Workspaces\Bodemkaart.qgz (2020-03-19)

Archol 

Figuur 2.4 
Uitsnede van de bodemkaart met de ligging 
van het plangebied (naar: Stiboka 1980).
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parallel aan de binnenkant van de zeedijk een zone met geëgaliseerde en verwerkte 

zeekleigronden (zware zavel / lichte klei) met plaatselijk veen binnen 120 cm -mv 

(code AEm9). Ter hoogte van de bebouwde kom van Hansweert en de zone ten oosten 

daarvan tot aan het kanaal is gekarteerd als bebouwd. Een brede kreekrug juist ten 

noorden van de bebouwde kom wordt gekenmerkt door zavelige kalkarme poldervaag-

gronden (code Mn52C). Deze kreekrug kan op basis van andere bronnen ook onder de 

bebouwde kom en het dijktracé ten zuiden daarvan verwacht worden (zie o.a. figuren 

2.5 en 2.6).

De geomorfologische kaart schaal 1:50.000 en het AHN
Op de geomorfologische kaart (schaal 1:50.000;Figuur 2.5) ligt het meest westelijke 

deel van het dijktracé (na de knik naar het zuidwesten) ter hoogte van een vlakte 

van getij-afzettingen (M72). Oostelijk daarvan gaat het tracé over 500 meter over 

een zone die gekarteerd is als getij-inversierug (B71). Oostelijk daarvan tot aan de 

bebouwde kom van Hansweert ligt een omvangrijke zone die gekarteerd is ‘welvingen 

in plaatselijk gemoerde getij-afzettingen (L72). Moernering is het afgraven van veen 

ten behoeve van de zoutwinning.de bebouwde kom van Hansweert en het gebied 

ten oosten daarvan tot aan het kanaal is niet geclassificeerd. De historische kern van 

Hansweert is vermoedelijk ontstaan op een getij-inversierug. 

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) zijn de verschillende kreekinversie-

ruggen in het landelijk gebied ten noordwesten van Hansweert goed te onderscheiden 

(figuur 2.6). Als gevolg van differentiële klink liggen deze relatief siltrijke / zandige 

afzettingen 1,0 tot meer dan 2,0 meter hoger dan omliggende kleiigere getijde-

afzettingen. De kreekrug tegen het dijktracé ligt rond 0,5 m +NAP, de omliggende 

gronden rond 0,5 m -NAP. Het noordelijke deel van de Willem-Anna polder, waar het 

meest westelijk deel van het dijktracé is gesitueerd, valt op door een vlakdekkend 

hoge ligging rond 1,0 m +NAP (Figuur2.6). Dit stemt overeen met de late, 18e 

eeuwse inpoldering van deze gronden, waardoor hier langer opslibbing vanuit de 

Westerschelde heeft kunnen plaatsvinden. 

De bodemkaart en de geomorfologische kaart geven voor het gebied ter hoogte en 

ten oosten van de bebouwde kom van Hansweert geen informatie over de ondergrond. 

Uit het hoogtemodel kan worden opgemaakt dat de antropogene ophogingen zich 

beperken tot het voormalige tracé van het Kanaal en hier gesitueerd sluizencomplex 

(dus oostelijk van de voormalige westelijke kanaaldijk). Na oostwaartse verlegging van 

het kanaal eind 20e eeuw) is het oude kanaal opgevuld en is deze zone vlakdekkend 

opgehoogd tot 3,0 m +NAP, richting de huidige sluizen zakkend naar waarden rond 1,5 

m +NAP. Direct ten westen daarvan, in de groene zone tussen de zeedijk en het dorp, 

lijkt sprake van een natuurlijk reliëf (maaiveldhoogte rond 0,4 m +NAP), zonder diepe 

ontgraving of significante ophogingen. 
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Figuur 2.5 
Uitsnede van de geomorfologische kaart met 
de ligging van het plangebied (naar: Alterra 
2006).
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Figuur 2.6 
Ligging van het plangebied (rode lijn) op een 
uitsnede van het AHN3 (bron: AHN3, 2020).



Zeedijk Hansweert    25

2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Bekende archeologische vindplaatsen

In Archis3 staan geen archeologische monumenten, vindplaatsen of vondstmeldingen 

in het plangebied geregistreerd (Figuur 2. 7). Evenmin zijn in de omgeving van het 

plangebied gemeentelijke vindplaatsen bekend. In de omgeving van het plangebied 

(binnen een straal van 500 m) staan in Archis3 wel twee buitendijkse vindplaatsen 

geregistreerd. Vindplaats  3195242100 gaat om de vondst van diverse bakstenen 

met daarin gestempeld de tekst Ter Elst. De vinder had deze aangetroffen langs de 

zeedijk ten westen van Hansweert. Het zullen bakstenen zijn die in de steenbakkerij 

bij het kasteel Ter Elst (omgeving Antwerpen) zijn gebakken. Deze steenbakkerij is 

opgericht in 1873 en was in bedrijf tot 1914. Hoe de stenen langs de Westerschelde 

terecht zijn gekomen is niet bekend. Mogelijk is er voor de kust een schip vergaan met 

een lading van deze stenen; ze werden immers veel naar Engeland geëxporteerd. Een 

andere mogelijkheid is dat ze ter plaatse voor dijkversterking zijn gebruikt. Vindplaats 

3007370100 betreft een scheepswrak uit de Nieuwe tijd dat is aangetroffen aan de 

oostzijde van de getijdehaven van Hansweert nabij het zuidoostelijk havenhoofd.

2.3.2 Relevante archeologisch onderzoeken

In het oosten van het plangebied zijn in Archis3 twee onderzoeken geregistreerd. Beide 

onderzoeken liggen op vrijwel dezelfde locatie en betreffen een bureauonderzoek 
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Figuur 2.7 
Archeologische vindplaatsen in de directe 
omgeving van het plangebied (bron: Archis3).
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(zaaknr. 4663749100) en booronderzoek (zaaknr. 4669605100). Van beide onderzoeken 

zijn nog geen rapporten beschikbaar. Wel blijkt uit de eerste bevindingen die de 

onderzoekers in Archis3 hebben geregistreerd dat voor het plangebied een lage 

verwachting op de aanwezigheid van vindplaatsen geldt.

Binnen een straal van 500 m staan in Archis3 15 onderzoeken geregistreerd (figuur 2.8).

In het oosten overlapt het plangebied met een bureauonderzoek uit 2018 dat 

betrekking heeft op het aangrenzende deel van het Kanaal door Zuid-Beveland 

(zaaknr. 4643247100).18 Dit kanaal is in de 19e en 20e eeuw aangelegd waarbij de 

archeologisch relevante niveaus voor een belangrijk deel zijn verstoord:

- top Hollandveen (vanaf circa 2 m -mv) volledig verdwenen;

- het Laagpakket van Wormer (vanaf circa 4,80 m -mv) plaatselijk wel en plaatselijk 

niet verstoord;

- top dekzand (vanaf circa 7 m -mv) volledig intact.

Ten noordwesten van het plangebied zijn verschillende archeologische onderzoeken 

uitgevoerd in het kader van de aanleg van leidingen. In 2007 is de aanleg van 

een gasleiding in Zuid-Beveland archeologisch begeleid (Zaaknr. 2154570100).19 

De begeleiding beperkte zicht tot de tracédelen met een hoge en middelhoge 

verwachting. Hierbij zijn in het Laagpakket van Walcheren en in het Hollandveen op 

verschillende locaties archeologische resten aangetroffen. Het tracédeel dat in de 

nabijheid van onderhavig plangebied ligt heeft een lage archeologische verwachting en 

is om die reden niet archeologisch onderzocht.

Tussen  2012 en 2015 zijn mastvoetlocaties van een hoogspanningsverbinding door 

Zuid-Beveland archeologisch geïnventariseerd (bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek; zaaknr. 2387487100).20 Drie van deze locaties liggen ten noordwesten 

van ons plangebied (locaties 1054, 1055 en 1056). Uit het booronderzoek blijkt onder 

de bouwvoor en/of opgebrachte grond tot 4 m -mv de volgende bodemopbouw en 

archeologische verwachting:

- Laagpakket van Walcheren (rond 0,85 m +NAP) bestaande uit afwisselend klei- en 

zandlagen van variabele dikte. In oorsprong zijn deze afzettingen restanten van 

de mariene sedimentatieactiviteit in de vroege en volle middeleeuwen in het 

Zeeuwse Schelde-estuarium. De archeologische verwachting voor resten uit de 

vroege middeleeuwen tot Nieuwe tijd varieert van geen (verstoord) tot laag of 

middelhoog.

- Hollandveen (tussen 1,98 tot 2,17 m –NAP). De veentop is geoxideerd (dikte ca. 

30 cm), wat erop wijst dat deze ooit een loopniveau moet zijn geweest en dat er 

geen erosie door de zee heeft plaats gevonden. Hieronder bevindt zich bruin, niet 

geoxideerd (bos)veen. Op locatie 1056 is de aanwezigheid van een Walcheren-geul 

vastgesteld die het Hollandveen heeft geërodeerd. Bij een intacte top van het 

Hollandveen geldt een hoge verwachting voor resten uit de ijzertijd en Romeinse 

tijd.

In 2015 en 2016 zijn in verband met de verbreding van de watergangen naar het 

gemaal Schore in de gemeente Kapelle een bureau- en booronderzoek (zaaknr. 

2476368100) en een proefsleuvenonderzoek (zaaknr. 3292726100). Proefsleuf 1 grenst 

direct aan het midden van onderhavig plangebied. De bodem bestaat hier van onderen 

naar boven uit:

18  Kroes, 2019.
19  De Groot & Warning, 2010.
20  Besuijen, 2015.
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- Laagpakket van Wormer, wadafzettingen van uiterst siltige, matig slappe tot 

slappe klei met rietresten (tussen ongeveer 3,15 en 3,6 m -NAP);

- Hollandveen, van beneden naar boven bestaand uit rietveen, bosveen en 

zeggeveen met een veraarde top. Deze bevindt zich tussen ongeveer 1,7 en 2,25 m 
-NAP. Met uitzondering van moerneringskuilen (datering 13e/14e eeuw) is het veen 

niet verstoord. 

- Poelafzettingen, met een gevarieerde samenstelling van sterk zandige tot uiterst 

siltige klei met roestvlekken en soms enkele silt- of zandlagen. Aangezien de moer-

neringskuilen ook door de poelafzettingen zijn gegraven, zullen de poelafzettingen 

voor de 13e eeuw zijn afgezet. 

- Bouwvoor (50-70 cm dik).

In WP1 heeft het onderzoek, naast de moerneringskuilen, twee paalkuilen opgeleverd. 

Aangezien zij ingeslagen zijn in een moerneringskuil en de subrecente bouwvoor 

doorsnijden, zijn zij als (sub) recente sporen beschouwd.

In het oosten bevindt zich een cluster van onderzoeken ter plaatse van de bebouwde 

kom van Hansweert. Uit de onderzoeken waarvan rapporten beschikbaar zijn blijkt 

dat in het uiterste zuidoosten een geul ligt van de afzettingen van Laagpakket van 

Walcheren die tot in het dekzand is ingesneden en het Hollandveen en de Wormer 

heeft verstoord. Door de  eroderende werking van de geul kunnen er op diepere 

niveaus geen in-situ gelegen archeologisch resten meer aanwezig zijn (zaaknr. 

3977006100).21 Meer naar het noorden bevinden zich (kom- en/of oeverafzettingen) van 

21  Koning & Ras, 2015.
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Figuur 2.8 
AMK-terreinen en uitgevoerde onderzoeken 
in de directe omgeving van het plangebied 
(bron: Archis3).
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de Formatie van Walcheren op Hollandveen (top op 1,3 tot 2,5 m -mv) op Laagpakket 

van Wormer. Uit een archeologische begeleiding gericht op het Hollandveen (waarop 

resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd te verwachten zijn) blijkt dat de top van het veen 

lokaal verstoord is (Zaaknr. 2227138100).22

Ten zuidoosten van het plangebied is in 2014 een geofysisch onderzoek gedaan naar de 

resten van het wrak in de getijdehaven van Hansweert (vindplaats 3007370100). Er zijn 

geen resultaten van dit onderzoek bekend (Zaaknr. 2469418100). 

2.3.3 Zeeuws Archeologisch Depot

In het Zeeuws Archeologisch Depot is ten opzichte van de informatie uit Archis3 geen 

aanvullende informatie bekend over het plangebied.

2.3.4 Historisch kaartmateriaal

Een van de oudere gedetailleerde kaarten van de regio  betreft de kaart van 

Visser-Roman (halverwege de 17e eeuw, figuur 2.9 ). Door de meetkundige onnauw-

keurigheid van deze kaart zijn de contouren van het huidige dijktracé hierop slechts 

globaal te geo-refereren. Opvallend is dat op deze kaart het huidige dijktracé, met 

enkele markante knikken en bochten, over grote afstand reeds goed te volgen is. 

Afwijkend is het meest westelijke deel van het tracé dat dan nog buitendijks ligt en 

onderdeel uitmaakt van een actieve omvangrijke getijdengeul van de Westerschelde.  

Op de kaart zijn aan de voet van de dijk ten westen van Hansweert op twee locaties 

torentjes getekend met daarbij de aanduiding  ‘redout’. Het moet gaan om kleine ver-

dedigingswerken uit de tachtigjarige oorlog (1568-1648), gebouwd onder leiding van 

22  Delporte 2009.
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Figuur 2.9 
Globale projectie van het plangebied (rode 
contour) op de kaart van Roman-Visser (circa 
1655). 
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Prins Maurits en onderdeel uitmakend van een verdedigingslinie langs de noordoever 

van de Westerschelde. De linie was bedoeld tegen invallen van de Spanjaarden vanuit 

Zeeuws -Vlaanderen. Hoe deze redoutes er precies uitzagen is niet bekend. Mogelijk 

met aarden wallen, en waarschijnlijk met een stenen wachthuis. Op dezelfde kaart 

is in de oksel van de zeedijk met de Zanddijk (de tegenwoordige Boomdijk) nog een 

bouwsel weergegeven met de aanduiding  ‘Smoordoot quartier’. De precieze functie 

van deze huisplaats is niet duidelijk, maar lijkt onderdeel uit te maken van de linie.

De exacte locatie van de redouts en de huisplaats is niet bekend, maar lijkt aan de 

hand van de oude wegenstructuur redelijk te plaatsen. Ze vormen aandachtspunten 

op de archeologische verwachtingskaart (zie ook figuur 3.1. Op deze locaties is aan het 

maaiveld geen afwijkend reliëf waarneembaar.23 

Op de kaart van Hattinga uit het midden van de 18e eeuw, is alleen de meest 

oostelijke redoute nog aangegeven (toponiem Smoordoot);  de andere redoutes niet 

meer (Figuur 2.10). De infrastructuur is ongewijzigd alsook de vorm van de zeedijk. 

Het meest westelijke deel van het dijktracé ligt nog steeds buitendijks, maar de 

Scheldegeul is naar het zuiden verplaatst en sprake is van een opslibbend kwelderland-

schap. De kaart kent meetkundige onnauwkeurigheden waardoor de ligging van het 

huidige dijktracé slechts globaal kan worden geplaatst.

Dat is anders op de kadastrale kaart uit het begin van de 20e eeuw (figuur 2.11). Deze 

kent een accurate projectie, waarbij opvalt dat, meer dan op de oudere kaarten, de 

vorm van de zeedijk vrijwel overeen komen met de huidige contouren. Bebouwing is 

op deze kaart weggelaten. Aan de westzijde van het dijktracé laat de kaart een nieuw 

beeld zien. In 1756 werd de Willem-Anna polder gerealiseerd waarbij de zeedijk circa 

23  De locaties zijn ook weergegeven op de overzichtskaart met gebouwd erfgoed, onderdeel 
van de gemeentelijke beleidskaarten (Deel B: toelichting beleidskaart kaartbijlage 7, Brugman 
et al 2011 / Alkema et al 2011). 
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Figuur 2.10 
Globale projectie van het plangebied (rode 
contour) op de kaart van Hattinga (circa 1750) 
met in het oosten het toponiem Smoordoot.
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1 km in zuidoostelijke richting in het buitendijkse gebied werd verlegd. Het tracé van 

deze nieuwe dijk is sindsdien ongewijzigd.

Topografische kaarten uit de tweede helft van de 19e eeuw laten een nog vrijwel 

ongewijzigd beeld zien. In 1850 werd een start gemaakt met de aanleg van het Kanaal 

door Zuid-Beveland  met de zuidelijke ingang met sluizen daarvan juist ten oosten 

van Hansweert. Hansweert bestond tot dan toe uit niet meer dan enkele boerderijen 

rond de Zanddijk, maar begon met de realisatie van het kanaal in 1866 aan een flinke 

opmars. Begin 20e eeuw is het gebied tussen de Zanddijk en het kanaal reeds volledig 

bebouwd (figuur 2.11). Het tracé van de Zanddijk volgt overigens het hoogste deel 

van de brede kreekrug die onder de bebouwde kom van Hansweert is gesitueerd, wat 

vermoedelijk de verklaring is voor de naam. 

In deze periode zijn ook de verschillende buitendijkse strekdammen aangelegd, 

bedoeld om land aan te winnen en de zeedijk te beschermen. Tevens werd het kanaal 

door Zuid-Beveland verbreed en het sluizencomplex verder uitgebreid (Figuren 2.11, 

2.12 en 2.13). 

Met herverkavelingswerkzaamheden (jaren ‘50/begin jaren ‘60) werden verschillende 

kleinere percelen samengevoegd (figuur 2.13). 
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Figuur 2.11 
Projectie van het plangebied (rode contour) 
op de kadastrale minuut, begin 19e eeuw. 
Bron: Provincie Zeeland Geoloket).
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Figuur 2.12 
Projectie van het plangebied (rode contour) 
op de topografische kaart uit 1915 (bron: 
topotijdreis.nl.
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Figuur 2.13 
Projectie van het plangebied op de topograf-
ische kaart uit 1950 bron: topotijdreis.nl).
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2.3.5 Tweede wereldoorlog

Tussen Hansweert en Yerseke zijn vanaf de mobilisatie in 1939 op de Zanddijk 

allerlei wapens geplaatst die de Duitsers vanuit het oosten moesten tegenhouden. 

Dit noemde men de Zanddijkstelling. De verdediging werd gevormd door twee 

loopgraaflijnen: de voorste lijn en de stoplijn. Drie kazematten in de buurt van het 

sluiscomplex van Hansweert en twee kazematten aan weerszijden van de spoordijk 

Bergen op Zoom - Goes waren de enige vaste stukken vestingwerken. Vóór de 

Zanddijk was op 14 mei 1940 het land onder water gezet om te voorkomen dat de 

Duitsers verder konden trekken. In de ochtend van 15 mei werd de stelling door de 

Duitsers aangevallen en al snel door de Nederlandse troepen opgegeven. Ondertussen 

hadden te hulp geschoten Franse troepen de westelijke oever van het Kanaal door 

Zuid-Beveland als verdedigingslinie gekozen. Ze waren echter niet verder gekomen 

dan het graven van schuttersputjes. Op 16 mei werd ook deze linie door de Duitsers 

aangevallen en veroverd.24

In figuur 2.15 is de omvang van de Zanddijkstelling aangegeven. Alleen enkele smalle 

(ca 20 m brede) stroken van de oostelijke zijde van het plangebied overlappen met 

het gebied van de stelling (vergelijk figuur 2.16). Het deel van de ‘Zanddijkstelling 

direct te oosten van het plangebied is bij de oostelijke verlegging van het Kanaal door 

Zuid-Beveland volledig vergraven. De overlappende stroken aan de oostzijde van 

onderhavig plangebied liggen op de oostelijke flank van de huidige dijk. Volgens de 

Stichting Bunkerbehoud zijn er hier geen kazematten of andere verdedegingswerken 

uit de Tweede wereldoorlog bekend.25 Dit maakt het aannemelijk dat bij de aanleg van 

deze dijk en het graven van het nieuwe kanaal eventuele resten van de Zanddijkstelling 

(o.m. de drie kazematten) zijn verdwenen.

24  www.oorlogzeeland.nl.
25  Schriftelijke mededeling L. van der Weel van Stichting Bunkerbehoud, waarvoor dank.
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Figuur 2.14 
Projectie van het plangebied (rode contour) 
op de topografische kaart uit 1962 bron: 
topotijdreis.nl).

Figuur 2.15 
De Zanddijkstelling, met de voorpostenlinie 
Bathstelling en de Duitse troepenbewegingen 
in de Meidagen 1940 (bron: www.oorlogzee-
land.nl). De Franse troepen lagen achter het 
Kanaal door Zuid-Beveland westelijk van de 
Zanddijkstelling.

Figuur 2.16 
De omvang van de Zanddijkstelling, gepro-
jecteerd op de topografische kaart van 1940 
(bron: Indicatieve Kaart militair erfgoed; 
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwer-
pen/bronnen-en-kaarten/overzicht/indica-
tieve-kaart-militair-erfgoed-ikme). 
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De Kanaalstelling die kort door de Fransen is gebruikt, doorsnijdt bij Hansweert het 

plangebied (ongeveer bij de onderbreking in het plangebied). Mogelijk zijn hier nog 

opgevulde schuttersputjes van de Fransen aanwezig, al achten wij de kans dat deze 

ondiepe, kleinschalige objecten nog intact zijn klein.

2.3.6 Bodemverstoringen

Op basis van de geraadpleegde bronnen (DINO-loket, bodemloket, Klic-melding) 

worden er geen grootschalige (recente) bodemverstoringen, dieper dan de bouwvoor, 

verwacht in de niet opgehoogde delen van het plangebied. Wel wordt het noordwesten 

van plangebied door enkele grotere leidingen “doorsneden” die de bodem hier  

verstoord hebben (zie figuur 2.17). Elders in het plangebied lopen er voornamelijk 

smalle leidingen door het plangebied die alleen tot zeer lokale verstoringen hebben 

geleid.

Ten oosten van de bebouwde kom van Hansweert (direct ten oosten van de Lange 

Geer) ligt het voormalige tracé van het kanaal en het vroegere sluizencomplex. Hier is 

het oorspronkelijke maaiveld tot ca. 5 meter diepte afgegraven en na realisatie van het 

nieuwe kanaal tot 3 meter boven het oorspronkelijke maaiveld opgehoogd.

Figuur 2.17 
Een overzicht van de leidingen die volgens de 
KLIC in en nabij het plangebied liggen.
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3 Gespecificeerde archeologische verwachting en 
advies vervolgonderzoek

3.1 Archeologisch verwachtingsmodel

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 3.1):

landschap bewoningsperiode archeologische 
verwachting

globale diepte  
(m -NAP)

pleistocene ondergrond laat-paleolithicum en mesoli-
thicum

middelhoog 8 m of dieper

oude getijdenlandschap midden-/laat-neolithicum onbekend 3,0-3,5 m

veenlandschap bronstijd / vroege ijzertijd laag

ijzertijd / Romeinse tijd middelhoog 2,5 m

jonge getijdenlandschap vroege- en volle- middeleeuwen laag 0,5 m (= mv)

(onbedijkt) hoog

bedijkte polderlandschap late middeleeuwen laag 0,5 m (= mv)

nieuwe tijd laag

Pleistocene dekzandlandschap
Het dekzand vormde het maaiveld en loopniveau totdat het rond de overgang van het 

mesolithicum naar het neolithicum, als gevolg van de stijgende zeespiegel, vernatte 

en geleidelijk overgroeid raakte met veen. Dekzandopduikingen vormden tot dan 

de preferente bewoningslocaties in het landschap. Een relatieve (lage) opduiking ligt 

tussen de Steenweg en de bebouwde kom van Hansweert. De top daarvan reikt tot 

circa 8 m -NAP, nog altijd meer dan 7 meter onder het actuele maaiveld. Op basis 

van beschikbare boringen kan niet met zekerheid worden gezegd of de top van deze 

opduiking intact dan wel verspoeld is. Indien sprake is van een intacte top geldt voor 

deze opduiking een middelhoge archeologische verwachting.

Oude getijdenlandschap
Het oude getijdenlandschap ontstond aan het begin van het neolithicum en bereikte 

rond het begin van het midden-neolithicum zijn maximale omvang, waarna het 

gebied begon te verlanden. Het landschap bestond, behalve 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, jacht en visvangst in de 

lager gelegen moerassen en kreken. Toch zullen ook grote delen van het oude getij-

denlandschap ongeschikt zijn geweest voor bewoning. Door de afdekking van de oude 

getijdenafzettingen met veen en jongere getijdenafzettingen bestaat te weinig kennis 

van de paleogeografie van het oude getijdenlandschap. Om deze reden geldt een 

onbekende verwachting voor vindplaatsen uit het laat-neolithicum. Deze verwachting 

beperkt zich vanzelfsprekend tot de niet geërodeerde delen van het oude getijden-

landschap.

Tabel 3.1 
Vereenvoudigde gestapelde archeologische 
verwachting.
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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 bewoningscon-

dities creëerde. Voor vindplaatsen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd geldt daarom 

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 

(met name ter hoogte van de getijdengeulen), geldt een (zeer) lage archeologische 

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

ook middeleeuwse en jongere moerneringsactiviteiten geleid tot vergraving van het 

veenlandschap en daarmee mogelijk ook tot aantasting van eventueel aanwezige 

vindplaatsen. Voor het plangebied is de precieze mate van moernering niet bekend.

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 kunnen binnen het dijktracé twee zones met getij-inversieruggen worden 

onderscheiden. Een klein kreekruggencomplex ligt westelijk nabij de Eeweg, een 

grotere kreekrug ligt onder de bebouwde kom van Hansweert. Aan deze hogere delen 

kan een hoge archeologische verwachting worden toegekend voor vindplaatsen uit 

de middeleeuwen. De gebieden daarbuiten bestonden voor de bedijking vanaf de 

volle middeleeuwen uit een schorrenlandschap. Zones die niet geschikt waren voor 

permanente bewoning en waarvoor derhalve een lage verwachting geldt ten aanzien 

van vroeg- en vol-middeleeuwse vindplaatsen.

Bedijkte polderlandschap
In het bedijkte polderlandschap van de late middeleeuwen en jongere perioden was 

ook bewoning mogelijk in de lagere delen van het landschap. Vanwege het overstro-

mingsgevaar bleven de hogere delen zoals de oude kreekruggen preferent. Daarnaast 

vormden dijken, vliedbergen en andere antropogene verhogingen veiliger locaties voor 

bewoning. 
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Op de geraadpleegde kaarten ontbreken aanwijzingen voor bewoning langs/op het 

dijktracé. Wel zijn op de kaart van  Roman-Visser (circa 1655) aan de voet van de dijk 

twee redouts en een huisplaats weergegeven uit de Spaanse tijd (figuur 2.9). 

Ten aanzien van laat-middeleeuwse vindplaatsen geldt voor het plangebied een lage 

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

lage archeologische verwachting met uitzondering van genoemde puntlocaties uit 

de Spaanse tijd. Eventueel aanwezige resten worden aan of vlak onder het maaiveld 

verwacht. 

In het begin van de Tweede wereldoorlog hebben in Zeeland gevechten 

plaatsgevonden tussen enerzijds de Nederlandse en Franse troepen en anderzijds 

de Duitse troepen. Twee verdedigingslinies die bij deze gevechten een rol speelden 

(Zanddijkstelling en kanaalstelling), doorkruizen het plangebied. Door grootschalige 

graafwerkzaamheden in het kader van de verlegging van het Kanaal door 

Zuid-Beveland zullen van de Zanddijkstelling geen intacte resten meer aanwezig zijn. 

De kanaalstelling was licht versterkt, mogelijk zijn in het plangebied lokaal nog enkele 

schuttersputjes aanwezig. 

Ten oosten van de bebouwde kom van Hansweert ligt het voormalige tracé van het 

Kanaal door Zuid-Beveland. Hier is het oorspronkelijke maaiveld tot ca. 5 meter diepte 

afgegraven (tot ruim 5 m -NAP) en na realisatie van het nieuwe kanaal gedicht en met 

3 m opgehoogd. 

3.2 Archeologische verwachtingen per deeltraject

Op basis van variatie in archeologische verwachtingen is het betreffende dijktracé 

onderverdeeld in 7 deeltrajecten (figuur 3.1). Deze onderverdeling is gebaseerd op 

de aan- of afwezigheid van potentiële archeologische niveaus en de kenmerken 

daarvan. Daarnaast zijn de locaties van de redouts en een huisplaats uit de Spaanse tijd 

opgenomen in de verwachtingskaart.

Van west naar oost kunnen per deeltraject de volgende archeologische verwachtingen 

worden onderscheiden:

Deeltraject 1 (inclusief maatwerklocatie 5)

- lage verwachting voor alle perioden (Westerscheldegeul nieuwe tijd)

Deeltraject 2

- lage verwachting paleolithicum - vroeg-neolithicum

- onbekende verwachting midden- en laat-neolithicum (top Wormer 3,0-3,5 m -NAP)

- lage verwachting bronstijd en vroege ijzertijd

- middelhoge verwachting ijzertijd en Romeinse tijd (top Hollandveen 2,5 m -NAP)

- lage verwachting middeleeuwen  en nieuwe tijd

Deeltraject 3

- lage verwachting paleolithicum - vroeg-neolithicum

- onbekende verwachting midden- en laat-neolithicum (top Wormer 3,0-3,5 m -NAP)

- lage verwachting bronstijd en vroege ijzertijd

- middelhoge verwachting ijzertijd en Romeinse tijd (top Hollandveen 2,5 m -NAP)

- hoge verwachting middeleeuwen (kreekrug, top Walcheren > 0,5 m -NAP)

- hoge verwachting nieuwe tijd: restanten van een redout
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Deeltraject 4

- lage verwachting paleolithicum - vroeg-neolithicum

- onbekende verwachting midden- en laat-neolithicum (top Wormer 3,0-3,5 m -NAP)

- lage verwachting bronstijd en vroege ijzertijd

- middelhoge verwachting ijzertijd en Romeinse tijd (top Hollandveen 2,5 m -NAP)

- lage verwachting middeleeuwen

- hoge verwachting nieuwe tijd: restanten van een redout

Deeltraject 5 (inclusief maatwerklocaties 2-4)

- middelhoge verwachting paleolithicum - vroeg-neolithicum (top dekzand 8,0 m -NAP)

- onbekende verwachting midden- en laat-neolithicum (top Wormer 3,0-3,5 m -NAP) 

- lage verwachting bronstijd en vroege ijzertijd

- middelhoge verwachting ijzertijd en Romeinse tijd (top Hollandveen 2,5 m -NAP)

- lage verwachting middeleeuwen en nieuwe tijd

- hoge verwachting nieuwe tijd: restanten van een redout

Deeltraject 6 

- lage verwachting paleolithicum-mesolithicum, vroeg-neolithicum

- onbekende verwachting midden- en laat-neolithicum (top Wormer 3,0-3,5 m -NAP) 

- lage verwachting bronstijd en vroege ijzertijd

Figuur 3.1 
Verwachtingskaart plangebied met 
onderverdeling van het dijktracé in zeven 
deeltrajecten op basis van variatie in archeolo-
gische verwachtingen. De maatwerklocaties 
die buiten het ruimtebeslag dijkverbetering 
en werkstraat doorlopen zijn met blauwe 
sterren aangegeven.  Voor toelichting op de 
nummering van de deeltrajecten en de maat-
werklocaties, zie lopende tekst.
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- middelhoge verwachting ijzertijd en Romeinse tijd (top Hollandveen 2,5 m -NAP)

- hoge verwachting middeleeuwen (kreekrug, top Walcheren > 0,5 m -NAP) )

- hoge verwachting nieuwe tijd: restanten van een huisplaats uit de Spaanse tijd 

(‘Smoordoot Quartier’)

Deeltraject 7 (inclusief maatwerklocatie 1)

- lage verwachting paleolithicum-mesolithicum, vroeg-neolithicum

- geen verwachting midden- en laat-neolithicum tot en met Nieuwe tijd (bodem 

verstoord tot ruim 5 m -NAP) 

- WO2: geen (Zanddijkstelling) tot laag (kanaalstelling).

3.3 Adviezen vervolgonderzoek

Uitgangspunt voor de te nemen archeologische vervolgstappen in het kader van een 

zorgvuldige archeologische monumentenzorg vormen de provinciale richtlijnen voor 

archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland.26

Uitgaand van de vastgestelde archeologische verwachtingen en geconstateerde 

onzekerheden hierin wordt als eerste vervolgstap een verkennend veldonderzoek 

voorgesteld. Deze is er op gericht de verbreiding en diepteligging van de op basis van 

deze bureaustudie te verwachten potentiële archeologische niveaus beter in kaart te 

brengen. Tevens geven de boorprofielen een beter beeld van de specifieke kenmerken 

van te onderscheiden lagen.

Conform de afspraken die  in het vooroverleg tussen Waterschap en de beide 

gemeenten zijn gemaakt, worden de boringen niet in de huidige zeewering gezet maar 

in de strook ernaast (werkstrook van 25 meter).

De resultaten van het verkennend booronderzoek vormen de basis voor de beoordeling 

van de precieze effecten van voorgenomen ingrepen op  het (te verwachten) 

archeologische erfgoed. Voor een juiste effectbeoordeling is het detailniveau van de 

kenmerken van voorgenomen ingrepen bepalend. Deze zijn thans nog niet bekend. Pas 

als deze in voldoende detail bekend zijn kan een voldoende gedetailleerde effectbeoor-

deling worden uitgevoerd.

Het verkennend veldonderzoek betreft een booronderzoek waarbij het basis grid 

bestaat uit een boorraai met een onderlinge afstand van 40 meter ter plaatse van het 

ruimtebeslag dijkverbetering en werkstraat en de maatwerklocaties die buiten het 

ruimtebeslag doorlopen (locaties 1, 3 en 5). De diepte van de boringen bedraagt 4 

meter. Hiermee kan de top van het oude getijdenlandschap en van de jongere paleo-

landschappen in kaart worden gebracht. Het dekzand / de pleistocene ondergrond 

worden buiten beschouwing gelaten, ervan uitgaand dat de geplande ingrepen geen 

effect zullen hebben op lagen vanaf 8 m -NAP en dieper.

Als aanvulling op het standaardboorgrid is het raadzaam aanvullende  tussenboringen 

in te zetten om grenzen tussen paleolandschappelijke eenheden beter in kaart te 

brengen.  Tevens kunnen aanvullende tussenboringen gebruikt worden in de drie zones 

met mogelijke restanten van bebouwing uit de Spaanse tijd. Als richtlijn kan worden 

uitgegaan van 20% extra vrij in te zetten boringen.

Per deeltraject kan de volgende specificatie ten aanzien van de inrichting van het 

verkennend veldonderzoek worden gemaakt (Figuur 3.2):

26  https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeeland/CVDR631011/
CVDR631011_1.html
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Deeltraject 1:

Geen vervolgonderzoek (jong land, ontstaan na verplaatsing Scheldegeul 17e eeuw)

Deeltraject 2:

Verkennend booronderzoek (40 m)

Deeltraject 3   

Verkennend booronderzoek (40 m)

Verdichting van het boorgrid (20 m) ter hoogte van mogelijke redout. 

Oppervlaktekartering (kreekrug en redout)

Deeltraject 4   

Verkennend booronderzoek (40 m)

Deeltraject 5   

Verkennend booronderzoek (40 m)

Verdichting van het boorgrid (20 m) ter hoogte van mogelijke redout 

Oppervlaktekartering (zone met mogelijke resten van redout)

Deeltraject 6   

Verkennend booronderzoek (40 m)

Verdichting van het boorgrid (20 m) ter hoogte van mogelijke huislocatie uit de 

Spaanse tijd (‘Smoordoot Quartier’)

Deeltraject 7   

Voormalig kanaaltracé en sluizencomplex. Bodem tot ruim 5,0 m -NAP verstoord 

en thans tot meer dan 3 meter opgehoogde. Geen vervolgonderzoek, tenzij de 

bodemingrepen reiken tot .
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (rode lijn) en de maatwerklocaties 1 Lange Geer, 2 

Pluimpot/Mastgat, 3 Voetbalvelden, Gemaal/windmolens, Hoogspanningsmast; inzet: 

ligging in Nederland (bron: Top25 Kadaster).

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

Google-Earth opname mei 2018).

Figuur 1.3 Geologische en archeologische tijdstabel.

Figuur 2.1 Paleogeografische ontwikkeling van de omgeving van het plangebied (rode 

lijn). Bron: Vos et al 2011.

Figuur 2.2 Schematische geologische doorsnede over het dijktracé op basis van 

geologische boringen. Relevante eenheden met betrekking tot de archeologische 

verwachtingen zijn: BX = Formatie van Boxtel (dekzand), NWNZ = Formatie van 

Naaldwijk laagpakket van Wormer, NIHO = Formatie van Nieuwkoop Hollandveen 

Laagpakket, NAWA = Formatie van Naaldwijk Laagpakket van Walcheren. Bron 

DINOloket, ondergrondmodellen.

Figuur 2.3 Verbreiding van dekzandopduikingen op het dijktracé in de gemeente  

Kapelle (links) en de gemeente Reimerswaal (rechts). Bron: uitsnede maatregelen-

kaart, kaartlaag 4 (Dekzand/Basisveen). Brugman et al 2011 / Alkema et al 2011.

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, 2020).

Figuur 2.7 Archeologische vindplaatsen in de directe omgeving van het plangebied 

(bron: Archis3).

Figuur 2.8 AMK-terreinen en uitgevoerde onderzoeken in de directe omgeving van het 

plangebied (bron: Archis3).

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

Roman-Visser (circa 1655).

Figuur 2.10 Globale projectie van het plangebied (rode contour) op de kaart van 

Hattinga (circa 1750) met in het oosten het toponiem Smoordoot.

Figuur 2.11 Projectie van het plangebied (rode contour) op de kadastrale minuut, begin 

19e eeuw. Bron: Provincie Zeeland Geoloket).

Figuur 2.12 Projectie van het plangebied (rode contour) op de topografische kaart uit 

1915 (bron: topotijdreis.nl.

Figuur 2.13 Projectie van het plangebied op de topografische kaart uit 1950 bron: 

topotijdreis.nl).

Figuur 2.14 Projectie van het plangebied (rode contour) op de topografische kaart uit 

1962 bron: topotijdreis.nl).

Figuur 2.15 De Zanddijkstelling, met de voorpostenlinie Bathstelling en de Duitse 

troepenbewegingen in de Meidagen 1940 (bron: www.oorlogzeeland.nl). De Franse 

troepen lagen achter het Kanaal door Zuid-Beveland westelijk van de Zanddijkstelling.

Figuur 2.16 De omvang van de Zanddijkstelling, geprojecteerd op de topografische 

kaart van 1940 (bron: Indicatieve Kaart militair erfgoed; https://www.cultureelerfgoed.

nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/indicatieve-kaart-militair-erfgoed-

ikme).

Figuur 2.17 Een overzicht van de leidingen die volgens de KLIC in en nabij het 

plangebied liggen.

Figuur 3.1 Verwachtingskaart plangebied met onderverdeling van het dijktracé in zeven 



Zeedijk Hansweert    45

deeltrajecten op basis van variatie in archeologische verwachtingen. De maatwerklo-

caties die buiten het ruimtebeslag dijkverbetering en werkstraat doorlopen zijn met 

blauwe sterren aangegeven.  Voor toelichting op de nummering van de deeltrajecten 

en de maatwerklocaties, zie lopende tekst.
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