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Samenvatting

In opdracht van het Waterschap Scheldestromen heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen) 

uitgevoerd voor het gebied tussen de Janseniuslaan en de Hontenissestraat te Hulst. 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen verbetering van de waterafvoer 

van het gebied, waarbij enkele watergangen worden aangelegd. De graafwerkzaam-

heden reiken tot 1,35 m -NAP, het te ontgraven oppervlak bedraagt circa 6.000 m². De 

werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel in de bodem aanwezige 

archeologische resten. 

Doel van het onderzoek was 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. Op basis hiervan is een advies opgesteld 

over de noodzaak van vervolgonderzoek.

Op basis van het bureauonderzoek zijn voor het plangebied de volgende 

archeologische verwachtingen geformuleerd:

-	 een middelhoge verwachting voor archeologische vindplaatsen van jager-verzame-

laars uit de periode laat paleolithicum tot (vroeg/midden) neolithicum;

-	 een middelhoge verwachting voor vindplaatsen van landbouwers uit de periode 

(laat) neolithicum en bronstijd.;

-	 een lage verwachting voor vindplaatsen uit de periode ijzertijd-vroege 

middeleeuwen;

-	 een lage verwachting voor bewoningssporen uit de late middeleeuwen en Nieuwe 

tijd.

Uit het veldonderzoek bleek dat de ondergrond van het plangebied uit dekzand 

bestaat. Het oorspronkelijke dekzandlandschap is evenwel niet meer intact: met 

uitzondering van boring 1 is de top van het dekzandprofiel onthoofd tot in de 

C-horizont. In boring 1 lijkt in de top van het dekzand een restant van een B-horizont 

aanwezig. Het dekzand gaat naar boven toe scherp over in een humeus plaggendek. 

De oorspronkelijke natuurlijke dekzandbodem is met het opbrengen van het 

plaggendek tot in de C-horizont verploegd/omgezet. Eventueel aanwezige potentieel 

archeologische niveaus die dateren van vóór het opbrengen van het plaggendek 

(vermoedelijk rond de 16e eeuw) zijn dan ook verploegd. (Resten van) eventueel 

aanwezige sporen (in hoofdzaak verspreide bewoning uit de periode neolithicum-

bronstijd) kunnen nog wel aanwezig zijn in de onderliggende C-horizont.

In enkele verspreide boringen is tussen het dekzand en het plaggendek een laag over-

stromingsafzettingen aangetroffen (boringen 3, 5, 8 en 14). Deze hangen vermoedelijk 

samen met een van de overstromingen/inundaties tussen het einde van de 15e en het 

einde van de 17e eeuw. Vermoed wordt dat de desbetreffende boringen de ligging van 

voormalige verkavelingspatronen (sloten) markeren. 
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Op grond van het verkennend booronderzoek zijn de middelhoge verwachtingen voor 

archeologische vindplaatsen uit de periode laat-paleolithicum - bronstijd bijgesteld 

naar laag. De (lage) verwachtingen voor vindplaatsen uit de overige archeologische 

perioden (vanaf de bronstijd) konden op basis van de bevindingen gehandhaafd blijven. 

De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 1,35 m –NAP, hetgeen betekent dat de 

voorgenomen bodemingrepen tot in het dekzand reiken. Op grond van de onder-

zoeksresultaten wordt de kans klein geacht dat bij uitvoering van de voorgenomen 

graafwerkzaamheden archeologische waarden zullen worden verstoord die zich in 

de top van het dekzand bevinden (periode: laat paleolithicum - bronstijd). De kans 

dat bewoningssporen uit de (late) middeleeuwen en/of Nieuwe tijd in het plangebied 

aanwezig zijn, wordt op grond van de bevindingen van het verkennend onderzoek zeer 

klein geacht. Wel is het mogelijk dat bij de aanleg van de watergang relicten van een 

verdronken cultuurlandschap (i.e. middeleeuwse sloten-/verkavelingspatroon) zullen 

worden geraakt.

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek - een lage verwachting voor 

bewoningssporen uit alle perioden - wordt voor het plangebied, in het kader van de 

voorgenomen bodemingrepen, strikt genomen, geen vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht.

Tegelijkertijd bieden de voorgenomen ingrepen de mogelijkheid om inzicht te krijgen 

in het verdronken en met een plaggendek overdekte, middeleeuwse cultuurland-

schap. Om deze reden wordt aanbevolen om direct na afloop van het graven van de 

watergang een archeologische inspectie van de taluds te doen. Doel hiervan is om 

vast te stellen wat de aard van de vermeende verkavelingspatronen is ter hoogte 

van boringen 3, 5 en 8. Ook is het mogelijk dat zich binnen het te ontgraven tracé 

nog andere middeleeuwse verkavelingsstructuren/sloten bevinden. Tot slot wordt 

geadviseerd om tijdens de inspectie ook bedacht te zijn op eventueel aanwezige 

(diepere) grondsporen in de top van het dekzand die samenhangen met prehistorische 

bewoning (neolithicum-bronstijd). Mogelijk kan de inspectie onder het reeds 

bestaande regime ‘Plan van Aanpak Toevalsvondsten’ worden uitgevoerd.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van het Waterschap Scheldestromen heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende boringen) 

uitgevoerd voor het gebied tussen de Janseniuslaan en de Hontenissestraat te Hulst 

(Figuur 1.1). 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen verbetering van de waterafvoer van 

het gebied, als onderdeel van het project ‘Stedelijk waterplan Hulst’. Het plangebied 

omvat een strook van ongeveer 10 meter breed en 560 meter lengte, pal ten noorden 

van de woningen aan de Janseniuslaan in Hulst. De graafwerkzaamheden reiken tot 

1,35 m -NAP, het te ontgraven oppervlak bedraagt circa 6.000 m². 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 

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

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

verkennende boringen uit te voeren.

Onderhavige rapportage betreft een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek (verkennend 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. Op basis van 

de bevindingen volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

De plannen beslaan een groter gebied dan waar archeologisch onderzoek betrekking 

op heeft. Ter verbetering van de waterafvoer van het gebied zal pal ten noorden van 

de bebouwing aan de Janseniuslaan een nieuwe watergang worden gegraven. Tevens 

zal de bestaande sloot die de verbinding vormt naar de Hontenissestraat worden 

uitgebaggerd (Figuur 1.2). 

Het oostelijk deel van de watergang heeft een te ontgraven breedte van 9 à 10 meter 

(Figuur 1.2: rood). Van deze werkzaamheden kan redelijkerwijs worden aangenomen 

dat ze kunnen leiden tot aantasting van eventueel in de bodem aanwezige 

archeologische resten. Voor het westelijk deel van de aan te leggen watergang (Figuur 

1.2: blauw) geldt dat zeer beperkt sprake zal zijn van ontgraving, hetzelfde voor de 

Figuur 1.2
 Ligging van het plangebied (rood) op een 
recente luchtfoto (ondergrond: Nationaal 
Georegister 2019).
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noordelijke verbinding naar de Hontenissestraat die zal worden uitgebaggerd (Figuur 

1.2: groen). Ten aanzien van beide tracés geldt dat geen archeologisch onderzoek zal 

worden uitgevoerd. Wel geldt hier een meldingsplicht archeologie en is het ‘Plan van 

Aanpak Toevalsvondsten’ hier van toepassing.2

Het plangebied waar het archeologisch onderzoek betrekking op heeft betreft alleen 

de oostelijk deel van de nieuw te graven watergang (Figuur 1.2: rood). Kadastraal staan 

de percelen geregistreerd onder: gemeente Hulst, sectie T, nrs. 554,556, 558, 560 en 

562. Het plangebied is agrarisch gebied en in gebruik als bouwland (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 

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’.3 Sinds 12 mei 2009 zijn aanvullende richtlijnen voor uitvoerend 

archeologisch onderzoek vastgesteld door de Provincie, de thans vigerende richtlijnen 

dateren uit 2019. 4 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

2  De Visser 2020.
3  Provincie Zeeland, 2016, Nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020, Middelburg.
4 .Provinciaal Blad van Zeeland, nr. 8080, 12 december 2019.
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Sinds 2008 heeft de provincie Zeeland een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie 

Zeeland (POAZ).5 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.

Op de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Hulst valt het plangebied 

in zone met een hoge archeologische verwachting. Deze verwachting hangt samen 

met de aanwezigheid van een mogelijk intact dekzandlandschap. De verwachtings-

kaart is verbeeld in het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan 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 verkennend booronderzoek uitgevoerd worden conform de 

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

5  Provincie Zeeland 2017.
6  NL.IMRO.0677.ppArcheologie-001, vastgesteld 08-06-2017.
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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 2019 en 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 Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. De ondiepe ondergrond 

bestaat uit pleistocene zanden. Door afwisselend optreden van sedimentatie, erosie 

en veengroei, zijn delen van het dekzandlandschap afgedekt met veen en/of mariene 

kleien. 

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

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

de 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 

landschap hadden ijzige sneeuwstormen vrij spel. Door de wind verstoof veel zand 

7  Beets & Van der Spek 2000.
8  De Kraker 1997, Vos & Van Heeringen 1997.
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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.
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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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Het plangebied lag vermoedelijk in de Oude Polder, die sinds het begin van de 13e eeuw 

pal te noorden van de stad Hulst lag. Met de afdamming van de kreek Dullaertkreek 

(de huidige Polsvliet) in 1358 bij Ter Hole, ontstond noordelijk van de Oude Polder de 

Dullaertpolder.19 De grens tussen beide polders werd gevormd door de Platte dijk. 

Vermoedelijk heeft het tracé van deze dijk in de nabije omgeving van het plangebied 

gelopen; Wilderom vermeldt dat de dijk tussen het Hooghuis en ‘t Jagertje lag.20 Omdat 

de Platte dijk op een gegeven moment is geslecht, is dit niet goed te achterhalen. 

Het poldergebied van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen en het Hulsterambacht heeft 

veelvuldig te maken gehad met grootschalige overstromingen en inundaties.21 Voor 

de Oude polder / Dullaertpolder lijkt eveneens het geval te zijn geweest, hoewel geen 

sprake lijkt te zijn geweest van langdurige en catastrofale overstromingen:22 

- De Oude Polder / Dullaertpolder overstroomde als gevolg van stormvloeden in 

(1467 en) 1468;

- Dit was ook het geval tijdens de Allerheiligenvloed op 2 november 1532; 

- Tijdens de stormvloed in februari 1552 sloeg het in de Saxhaven opgestuwde water 

op een aantal plaatsen over de oostelijke dijk waardoor de erachter gelegen Oude 

Polder / Dullaertpolder overstroomde;

- In 1672 werden verscheidene polders rondom Hulst geïnundeerd om het Franse 

leger de toegang tot de stad te beletten. De Dullaertpolder behoorde in eerste 

instantie niet tot een van de geïnundeerde polders. In september 1673 echter brak 

tijdens een storm een van de polderdijken, waarna de Dullaertpolder alsnog onder 

water kwam te staan; 

- Op 26 januari 1682 trof een zware stormvloed grote delen van het Zeeuwse 

kustgebied, waarbij ook de Dullaertpolder overstroomde. 

2.2.2 Geologie, geomorfologie en bodem

Geologie
Volgens de geologische kaart van Nederland (schaal 1:50.000) ligt het plangebied op de 

overgang van een noord-zuidgeoriënteerde dekzand rug naar een zone met afgedekte 

pleistocene afzettingen (Figuur 2.2). Ter hoogte van het uiterste zuidoostelijk deel van 

het plangebied ligt het pleistocene dekzand aan de oppervlakte (code TW; Laagpakket 

van Wierden).23 In het overige deel van het plangebied bestaat de geologische opbouw 

uit jonge getijdenafzettingen (Laagpakket van Walcheren) op niet-geërodeerde 

pleistocene afzettingen (code DPo.3a). De jonge getijdenafzettingen hebben een laat-

middeleeuwse ouderdom (‘Duinkerke IIIa’). 

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 (Figuur 2.3). De basis bestaat uit relatief hooggelegen pleistocene 

dekzandafzettingen, in de omgeving van het plangebied bevindt de top hiervan 

zich globaal tussen -1 en +2 m NAP. Verder is te zien dat het pleistocene substraat  

globaal ter hoogte van het plangebied en verder westelijk  overdekt is met mariene 

sedimenten (Figuur 2.3: groene bolletjes). Vanaf het Naar het westen toe bevindt 

zich tussen het dekzand en de mariene afzettingen een veenlaag (Figuur 2.3: bruine 

19  Het toponiem ‘Dullaart’ verwijst naar een laaggelegen gebied (Moerman 1956, Bakker 1993).
20  Wilderom 1973.
21  De Kraker 1997.
22  Naar Gottschalk 1974, 1977 en De Kraker 1997.
23  Van Rummelen 1965.
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Figuur 2.2 
Uitsnede van de geologische kaart met 
de ligging van het plangebied (bron: Van 
Rummelen 1965).

Figuur 2.3 
Diepteligging pleistocene ondergrond met 
geologische opbouw (bron: RCE / DINOloket).
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bolletjes). Nog verder westelijk  ter hoogte van de Havenpolder  zijn de pleistocene 

afzettingen tot relatief grote diepte (meer dan 5 m -NAP) geërodeerd door een 

holocene inbraakgeul. 

Met behulp van de boringen langs de Hontenissestraat is een geologische doorsnede 

vervaardigd (Figuur 2.4). Het oostelijk deel hiervan valt globaal samen met het 

westelijk deel van het plangebied. De doorsnede laat zien dat het laat-middeleeuwse 

overstromingspakket in het oostelijk deel van de raai direct op het pleistocene 

substraat ligt. De bovenzijde van het pleistocene substraat ligt tussen 0,2 en 2,8 m 

-NAP (0,5 tot 3,0 m -mv). Ter hoogte van boring 494 lijkt een (kreek)geul aanwezig. In 

het westelijk deel van de doorsnede wordt het dekzand afgedekt door een veenlaag 

van enkele decimeters dik. 

Bodem
Op de landsdekkende bodemkaart (schaal 1:50.000; Figuur 2.5) zijn in het grootste deel 

van het plangebied gekarteerd als poldervaaggronden. 24 Het betreft kalkloze, zavelige 

kleigronden op zand met roest- en grijze vlekken (binnen 50 cm; code Mn52Cp).

In het uiterste zuidoostelijk deel worden fijnzandige, leemarme/zwak lemige, hoge 

zwarte enkeerdgronden weergegeven (code zEZ21). Op de overgang (niet gekarteerd) 

bevinden zich kalkloze vlakvaaggronden met een klei- of zaveldek (code kZn21). 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. 

Een gedetailleerder beeld geeft de ‘oude’ bodemkaart van het ruilverkavelingsgebied 

Stoppeldijk (Figuur 2.6).25 Volgens deze kaart bestaat de bodem van het oostelijk deel 

van het plangebied uit bruine, matig dikke, gebroken en kalkloze dekzandgronden 

met een iets kleiige bovengrond. Verder is sprake van een humeus dek (plaggendek) 

dat dikker is dan 50 cm (codes Z6 en Z7). Het westelijk deel van het plangebied maakt 

deel uit van het ‘Middelland’. Hier zijn lichtzavelige overgangsgronden gekarteerd. Het 

onderliggende dekzand begint veelal dieper dan 50 cm beneden maaiveld (code Ô13). 

24  Stiboka 1980.
25  Poelman & De Buck 1958.

Figuur 2.4 
Geologische doorsnede op basis van DINO-
boringen.



20 Janseniuslaan

De bovenste deel van het dekzandbodem is veelal humeus, ook kan sprake zijn van een 

veenlaag op het dekzand. 

Verder geeft de bodemkaart parallel aan en ten zuiden van de Hontenissestraat een 

afgegraven dijk weer (Figuur 2.6: < < < ). Mogelijk betreft het de voormalige Platte 

dijk, die de grens vormde tussen de Oude polder en de noordelijk ervan gelegen 

Dullaertpolder (zie paragraaf 2.2.1). In de achterliggende rapportage wordt dit echter 

niet toegelicht.

Figuur 2.6 
Uitsnede van de gedetailleerde bodemkaart 
van het ruilverkavelings-gebied Stoppeldijk 
met de ligging van het plangebied (rode con-
tour) en de afgegraven dijk (zwarte arcering; 
naar: Poelman & De Buck 1958).

Figuur 2.5 
Uitsnede van de bodemkaart met de ligging 
van het plangebied (naar: Stiboka 1980).
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Beide kaarten geven aan dat in het zuidoostelijk deel van het plangebied sprake is 

van een plaggenbodem. Plaggenbodems zijn vanaf de late middeleeuwen ontstaan 

door de toepassing van plaggenbemesting, waarbij een mengsel van mest en plaggen, 

zand, heide-, bos- en/of turfstrooisel ter bemesting op de akkers werd uitgereden.26 

Eeuwenlange toepassing van deze bemestingswijze heeft geleid tot het ontstaan van 

dikke humeuze akkerlagen.27 

Geomorfologie en reliëf
Volgens de geomorfologische kaart (schaal 1:50.000;Figuur 2.7) ligt het plangebied op 

de overgang van een dekzandrug naar een westelijk hiervan gelegen vlakte. Ter hoogte 

van het oostelijke deel van het plangebied wordt een ‘dekzandrug (al dan niet met oud 

bouwlanddek’ weergegeven (code 3K14). Deze min of meer noord-zuidgeoriënteerde 

rug is omgeven door een zone met ‘dekzandruggen (eveneens al dan niet met oud 

bouwlanddek)’ (code 3L5). Ter hoogte van de noordwestelijke helft van het plangebied 

gaat deze eenheid over in ‘een vlakte van ten dele verspoelde dekzanden’ (code 2M14).

De dekzandrug waarover de Zandstraat loopt, is ook terug te zien in het beeld 

van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3). Volgens het AHN varieert de 

maaiveldhoogte ter hoogte van het plangebied tussen 0 en +1,0 m NAP (Figuur 2.8). 

26  Bieleman 1994, Spek 2004.
27  Pape 1970.

Figuur 2.7
 Uitsnede van de geomorfologische kaart met 
de ligging van het plangebied (naar: Alterra 
2006).
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2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Bekende archeologische vindplaatsen 

In Archis3 staan geen archeologische monumenten of gemeentelijke vindplaatsen 

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

2. 9). Wel staat ongeveer 450 meter oostelijk van het plangebied een vondstelding 

weergegeven (Figuur 2.9: rode stip). Deze hangt samen met het hier uitgevoerde 

archeologische onderzoek (zie paragraaf 2.3.2).

2.3.2 Relevante archeologisch onderzoeken

In de omgeving van het plangebied staat een beperkt aantal onderzoeksmeldingen 

geregistreerd (Figuur 2.9):

- In 2002 is in verband met bouwwerkzaamheden op de bouwlocatie Blauwe 

Hoeve, pal ten oosten van de Zandstraat, een archeologisch booronderzoek 

uitgevoerd.28 De bodem ter hoogte van het gebied bestond uit dagzomend 

dekzand dat plaatselijk sterk was verstoord. Verder werden sporen en vondsten 

28  De Visser 2002; Archis-zaakidentificatienr. 2092962100.

Figuur 2.8 
Ligging van het plangebied (rode lijn) op een 
uitsnede van het AHN3 (bron: AHN3, 2020).
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die samenhangen met de historische bekende bebouwing (‘De Blaauwe 

Hoeve’) aangetroffen. De vondsten omvatten onder meer aardewerk uit de late 

middeleeuwen en Nieuwe tijd. Op basis van de bevindingen is geen vervolgonder-

zoek aanbevolen;

- In 2005 is aan de Zandstraat 14 een booronderzoek uitgevoerd.29 De bodem in het 

plangebied bestond dekzand, waarin een podzolbodem was ontwikkeld. Tijdens 

het onderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen; er is geen aanvullend 

onderzoek uitgevoerd.

- In 2007 is aan de Zoutestraat 65 een booronderzoek uitgevoerd.30 De bodem in 

het plangebied bestond uit dekzand. In de boringen werden geen podzolbodems 

aangetroffen, de bodem bleek tot 1 à 2 m -mv vestoord. Tijdens het onderzoek 

zijn geen archeologische resten aangetroffen; er is geen aanvullend onderzoek 

uitgevoerd;

- In verband met nieuwbouw is in 2010 aan de Zoutestraat 150 een booronderzoek 

uitgevoerd.31 Uit de boringen bleek dat de top van het dekzand was verstoord, 

archeologische resten werden niet aangetroffen. Op basis van de bevindingen is 

geen vervolgonderzoek aanbevolen.

2.3.3 Zeeuws Archeologisch Depot

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

aanvullende informatie bekend over het plangebied.

29  Ras 2005; Archis-zaakidentificatienr. 2074331100.
30  Ras & Van Willigen 2005; Archis-zaakidentificatienr. 2142500100.
31  Van der Ham 2010; Archis-zaakidentificatienr. 2270879100.

Figuur 2.9 
Archeologische onderzoeken in de directe 
omgeving van het plangebied.
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2.3.4 Historisch kaartmateriaal

Oude kaarten geven een beeld van het plangebied vanaf de 16e eeuw. Op de kaart 

van Christiaan sGroten (circa 1573) ligt het plangebied tussen de stad Hulst en 

het veengebied noordelijk ervan (Figuur 2.10). Details van (de omgeving van) het 

plangebied zijn niet weergegeven.

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

van de omgeving van het plangebied. Door de (meetkundige) onnauwkeurigheid 

van de kaart is de ligging van het plangebied globaal aan te geven (Figuur 2.11). De 

hoofdwegen noordelijk van Hulst (Oude Zoutdijk / Havendijk en Zandstraat) vormen 

wel duidelijk referenties. Verder wordt direct ten oosten van de Zandstraat bebouwing 

weergegeven, hoogstwaarschijnlijk betreft dit de Blaauwe Hoeve, die ook op latere 

kaarten staat afgebeeld. De omgeving van het plangebied staat aangegeven als ‘Den 

Dullaert’ (en dus niet als ‘Oude Polder). In de omgeving van het plangebied staat geen 

bebouwing afgebeeld. 

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

iets gedetailleerder beeld weer (Figuur 2.12). ter hoogte van het plangebied staat 

een weg (dijk?) afgebeeld. In de omgeving van het plangebied staan geen huizen/

boerderijen weergegeven. 

Figuur 2.10 
Globale projectie van het plangebied (rode 
contour) op de kaart van Christiaan sGroten 
(circa 1573).
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Figuur 2.12 
Globale projectie van het plangebied (rode 
contour) op de kaart van Hattinga (circa 
1750).

Figuur 2.11 
Globale projectie van het plangebied (rode 
contour) op de kaart van Roman-Visser (circa 
1655). 
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De kadastrale kaart uit het begin van de 19e eeuw laat meer detail zien en laat 

bovendien een accurate projectie van het plangebied toe (Figuur 2.13).32. Net oostelijk 

van het plangebied is de Zandweg te zien. In het plangebied, noch in de directe 

omgeving, staat bebouwing weergegeven. Uit de bij de minuutplan behorende 

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) blijkt dat de percelen waarbinnen het 

plangebied valt, in gebruik waren als bouwland. 

Tot halverwege de jaren 70 van de 20e eeuw laten topografische kaarten in vergelijking 

met het kadastrale minuutplan een vrijwel ongewijzigd beeld zien (Figuren 2.14 en 

2.15). Pas vanaf halverwege de jaren 70 is te zien dat door herverkavelings-werk-

zaamheden verschillende kleinere percelen zijn samengevoegd. Verder verschijnt het 

huidige stratenplan direct ten zuiden van het plangebied (Figuur 2.16). In de decennia 

erna breidt de woningbouw in de wijk zich geleidelijk uit (Figuren 2.17 en 2.18)

32  Gemeente Hontenisse, sectie G, blad 04 ‘De Haven en Dullaart Polders’.

Figuur 2.13 
Projectie van het plangebied (rode contour) 
op de kadastrale minuut bron: Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort).
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Figuur 2.15 
Projectie van het plangebied op de topograf-
ische kaart uit 1962 (bron: topotijdreis.nl).

Figuur 2.14 
Projectie van het plangebied (rode contour) 
op de topografische kaart uit 1916 (bron: 
topotijdreis.nl).
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Figuur 2.17 
Projectie van het plangebied op de topograf-
ische kaart uit 1980 (bron: topotijdreis.nl).

Figuur 2.16 
Projectie van het plangebied (rode contour) 
op de topografische kaart uit 1975 (bron: 
topotijdreis.nl).
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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. 

Figuur 2.18 
Projectie van het plangebied (rode contour) 
op de topografische kaart uit 2012 (bron: 
topotijdreis.nl).
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Figuur 2.19 
Geologische en archeologische tijdstabel.
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting

Algemeen
Het plangebied ligt op de flank van een laat-pleistocene dekzandrug, de top van 

het dekzand ligt naar verwachting rond -1 tot 0 m NAP. Het dekzand vormde het 

bewoonbare landschap totdat het vermoedelijk in de loop van het tweede millennium 

v.Chr., als gevolg van de stijgende zeespiegel, vernatte en overgroeid raakte met veen. 

Dit betekent dat het dekzandlandschap bewoond en gebruikt is geweest door zowel 

jager-verzamelaars (laat paleolithicum - midden neolithicum) als landbouwers (laat 

neolithicum-bronstijd). 

In het oostelijk deel van het plangebied dagzoomt het dekzand, mogelijk is sprake van 

een antropogeen cultuur- of plaggendek. In het westelijk deel van het plangebied is het 

dekzand vermoedelijk afgedekt door een laat-middeleeuws overstromingsdek, al dan 

niet gescheiden door een veenlaag.

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 drie, deels diachrone ‘archeologische 

landschappen’ worden onderscheiden (tabel 2.2):

landschap bewoningsperiode archeologische 
verwachting

globale diepte  
(m t.o.v. NAP)

dekzandlandschap laat-paleolithicum /mesolithicum
neolithicum/bronstijd

(middel)hoog
middelhoog

-1 tot 0 m

veenlandschap Ijzertijd-vroege middeleeuwen laag -0,5 tot 0 m

veenontginnings-/ middeleeuwen laag 0 tot +1 m

polderlandschap nieuwe tijd laag

Pleistocene dekzandlandschap
In de top van het dekzand kunnen vindplaatsen van jager-verzamelaars (laat-paleoli-

thicum t/m [midden] neolithicum) aanwezig zijn. De archeologische verwachting voor 

dergelijke vindplaatsen wordt bepaald door de morfologie (en intactheid) van het dek-

zandlandschap. Vindplaatsen bevinden zich bij voorkeur in ecologische gradiëntzones 

(overgangen van nat naar droog, zoals bijvoorbeeld dekzandruggen grenzend aan 

depressies of hoger gelegen randen van beekdalen). In deze zones kunnen zowel 

grotere nederzettingsterreinen met een dichte strooiing van vuursteenmateriaal, als 

kleine jachtkampementjes met een ijle vondststrooiing aanwezig zijn.

Gezien de ligging van het plangebied op de flank van een dekzandrug, geldt een 

hoge archeologische verwachting ten aanzien van vondsten en/of sporen uit het 

(laat) paleolithicum, mesolithicum of (vroeg/midden) neolithicum. Het kan gaan 

om basisnederzettingen of kleine jachtkampementen (met een omvang van 100 tot 

1000 m²). Bij dergelijke vindplaatsen wordt voornamelijk strooiing van overwegend 

(bewerkt) vuursteen verwacht. De resten bevinden zich in de top van het (ongestoorde) 

natuurlijke bodemprofiel (E- of B-horizont). In de omgeving tot op heden weinig 

vindplaatsen uit bovengenoemde perioden zijn aangetroffen, voor het plangebied 

wordt een (middel)hoge archeologische verwachting gehanteerd.

De archeologische verwachting voor vindplaatsen van landbouwers (laat neolithicum- 

bronstijd) wordt in belangrijke mate bepaald door de mogelijkheden die het 

(natuurlijke) landschap bood voor succesvolle beoefening van landbouw. Fijnzandige 

Tabel 2.1 
Vereenvoudigde gestapelde archeologische 
verwachting.
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dekzandruggen vormden in principe gunstige omstandigheden voor prehistorische 

landbouw. In de omgeving van het plangebied zijn tot op heden relatief weinig 

vindplaatsen uit deze perioden bekend. Op grond hiervan geldt een middelhoge 

archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de periode laat neolithicum en 

bronstijd. Dergelijke vindplaatsen worden gekenmerkt door een aanwezigheid 

van losse vondsten (onder andere fragmenten aardewerk, verbrande leem en/

of houtskool). Verder dient rekening gehouden te worden met aanwezigheid van 

bewoningssporen zoals paalsporen, waterputten, afvalkuilen en/of percelering-

structuren. Eventuele resten bevinden zich ónder het plaggendek, in de top van de 

oorspronkelijke bodem, of zijn deels opgenomen in de eerste akkeraanzet (de basis van 

het plaggendek). Sporen kunnen nog aanwezig zijn in de BC- of C-horizont.

Bodemkundige gegevens wijzen uit dat op de oorspronkelijke dekzandbodem een 

humeus, antropogeen dek aanwezig is. Hoewel een dergelijk cultuurdek conserverend/

beschermend kan werken voor onderliggende archeologische niveaus, is ook de kans 

aanwezig dat de oorspronkelijke dekzandbodem verstoord is geraakt. 

Veenlandschap
Vanaf de ijzertijd tot aan de ontginning in de vroege(?) middeleeuwen maakte de 

omgeving van het plangebied deel uit een veengebied dat zich slecht leende voor 

bewoning. Lokaal vond vermoedelijk al vanaf de Romeinse tijd veenwinning plaats. 

Grootschalige veenontginning van het gebied pal ten noorden van de stad Hulst vond 

vermoedelijk tegen het einde van de vroege middeleeuwen plaats.33 Eventueel in het 

veen aanwezige bewoningssporen uit de bronstijd en/of ijzertijd zijn hierbij geheel 

verdwenen. Om deze reden geldt een lage verwachting voor archeologische resten uit 

de bronstijd en ijzertijd. 

Veenontginnings- / polderlandschap
Toenemende wateroverlast noopten de toenmalige bewoners rond het begin van de 

13e eeuw tot het aanleggen van de Oude Polder en de Dullaertpolder (halverwege de 

14e eeuw). Beide polders zijn in de loop van de tijd samengevoegd, vermoedelijk ligt 

het plangebied in de voormalige Oude Polder. De polders hebben verschillende keren 

te maken gehad met overstromingen en inundaties (in elk geval van de 15e tot de 17e 

eeuw), er lijkt evenwel geen sprake te zijn geweest van langdurige en catastrofale 

overstromingen. De geraadpleegde kaarten wijzen aan dat het gebied hoogstwaar-

schijnlijk 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 vindplaatsen uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd geldt een lage 

archeologisch 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. Het plaggendek 

dat vermoedelijk in het plangebied aanwezig is, is in de loop van de Nieuwe tijd 

opgebracht.

Hieronder kunnen nog oudere verkavelingssporen aanwezig zijn die samenhangen met 

het vroeg-middeleeuwse veenontginning. Deze zijn met een booronderzoek evenwel 

niet of nauwelijks op te sporen. 

33  Verhulst 1995.
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3 Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

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

het vaststellen van eventuele bodemverstoringen en de invloed hiervan op de 

archeologische verwachtingswaarde.

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 14 boringen gezet. 

De boringen zijn in een min of meer zuidoost-noordwestgeoriënteerde raai gezet, 

ter hoogte van de te graven 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 hoogtes zijn herleid aan de hand 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 2,2 m -mv.

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104.34 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;

- de aanwezigheid van cultuurlagen/bodemhorizonten en/of archeologische 

indicatoren.

34  Nederlands Normalisatie-instituut 1989.
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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 nederzet-

tingsterreinen met een vondst-/cultuurlaag.35 Deze methode is niet geschikt voor het 

opsporen van kleine of vondstarme nederzettingen (in het bijzonder vindplaatsen uit 

de late ijzertijd/Romeinse tijd op het veen). Zeer lokale archeologische resten, zoals 

graven, greppels, rituele deposities, etc. zijn eveneens niet structureel op te sporen 

door middel van een booronderzoek.

3.3 Resultaten

3.3.1 Veldsituatie

Het plangebied bestond uit een perceel grasland en twee akkerpercelen, pal achter de 

woningen aan de Janseniuslaan (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 uniforme opbouw, van boven naar beneden zijn de volgende 

(hoofd-)lagen aangetroffen:

-	 bouwvoor/antropogene laag;

-	 overstromingsdek;

-	 dekzand.

35  Tol et al. 2012.

Figuur 3.1 
Impressie van het plangebied gezien vanuit 
het oosten.
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Dekzand
In alle boringen bestaat de basis uit zeer fijn, licht(geel)grijs, kalkloos, zwak siltig zand. 

Het zand is geïnterpreteerd als dekzand, dat lithostratigrafisch wordt gerekend tot het 

Laagpakket van Wierden van de Formatie van Boxtel. De top van het (niet-verstoorde) 

dekzand is aangetroffen tussen 0,5 en 1,9 m -mv (+0,4 en -1,4 m NAP). 

Met uitzondering van boring 1 wordt de top van het dekzand in alle boringen gevormd 

door de C-horizont. In boring 1 lijkt in de top van het dekzand een restant van een 

B-horizont aanwezig: op 50 cm -m v (0,4 m +NAP) gaat het humeuze dek abrupt over 

in zwak siltig, zeer fijn, matig humeus, bruin zand. De B-horizont heeft een dikte van 

10 cm en gaat, via een bruingele BC-horizont, rond 80 cm -mv geleidelijk over in een 

lichtgele C-horizont. 

Antropogeen pakket 
In de meeste boringen gaat de top van het dekzand naar boven toe abrupt over in 

een zandige laag met een rommelige opbouw. De laag bestaat uit bruingrijs, uiterst/

matig siltig, zwak humeus zand. In verschillende boringen bevat de laag zand- en/of 

kleibrokken. De humeuze laag heeft vermoedelijk een antropogene oorsprong en is 

geïnterpreteerd als een (dun) plaggendek. 

In het bovenste deel van de humeuze laag is de recente bouwvoor ontwikkeld. 

Doordat, onder het grasland, het bovenste deel van het bodemprofiel (tot circa 50 

cm diep) zeer sterk uitgedroogd was (boringen 1 t/m 8), was het niet mogelijk een 

betrouwbare lithologische beschrijving van de bouwvoor te maken. In de overige 

boringen bestond de bouwvoor uit een laag grijsbruin, sterk zandige, matig humeuze, 

matig fijn zand. De totale dikte van het antropogene pakket (humeuze laag en de 

bouwvoor) varieert van 50 tot 90 cm. 

Overstromingsdek
In vier boringen (boringen 3, 5, 8 en 14) gaat de top van het dekzand scherp 

(erosief) over in een kleiiger laag: variërend van zwak zandige klei tot uiterst siltig 

zand. Ook deze laag is over het algemeen zwak humeus en bruingrijs van kleur en 

heeft een rommelige opbouw, sedimentaire gelaagdheden ontbreken. In boring 

Figuur 3.2
Boorpuntenkaart. 
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8 zijn fragmenten van wadschelpen (Brakwaterkokkels) aangetroffen. De laag is 

geïnterpreteerd als een overstromingsafzetting. De overgang van het overstromings-

dek naar de bovenliggende humeuze laag is niet altijd duidelijk herkenbaar. Opvallend 

is dat de overstromingsafzettingen in enkele verspreide boringen, tot relatief grote 

diepte (0,8 tot 1,9 m -mv) voorkomen. 

3.3.3 Archeologie

Tijdens het booronderzoek zijn in de meeste boringen enkele spikkels en/of 

fragmentjes baksteenpuin aangetroffen. Deze resten bevonden zich steeds in 

de bouwvoor, het humeuze dek of in de top van het overstromingsdek. Het gaat 

vermoedelijk om verspoeld of (met bemesting) opgebracht materiaal. De puinresten 

zijn niet als archeologische indicatoren opgevat. 

3.3.4 Interpretatie

Het nagenoeg ontbreken van bodemhorizonten in de top van het dekzand (een 

uitzondering is het restant van een B-horizont in boring 1) vormt een goede aanwijzing 

dat het oorspronkelijke dekzandoppervlak niet meer intact is. Dit betekent dat de 

oorspronkelijke natuurlijke dekzandbodem met het opbrengen van het plaggendek tot 

in de C-horizont is verploegd/omgezet. Eventueel aanwezige potentieel archeologische 

niveaus die dateren van vóór het opbrengen van het plaggendek (vermoedelijk rond 

de 16e eeuw) zijn dan ook verploegd. (Resten van) eventueel aanwezige sporen (met 

name uit de periode neolithicum-bronstijd) kunnen nog wel aanwezig zijn in de 

onderliggende C-horizont. 

Zoals aangegeven komen de overstromingsafzettingen in enkele verspreide boringen, 

tot relatief grote diepte voor. Verder valt op dat de onderzijde van de afzettingen 

in boringen 3, 5 en 8 nagenoeg dezelfde absolute hoogteligging heeft: tussen 0,85 

en 0,88 m -NAP. Mogelijk markeren de desbetreffende boringen de ligging van 

voormalige verkavelingspatronen (sloten): relicten van een verdronken cultuurland-

schap. 

Op grond van de boringen is niet vast te stellen tijdens welke overstroming deze 

afzettingen zijn gesedimenteerd. Gegevens uit historische bronnen wijzen op een 

Figuur 3.3 
Lengteprofiel door het plangebied.
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ouderdom tussen het einde van de 15e en het einde van de 17e eeuw: in deze periode is 

de polder verschillende keren geïnundeerd. Deze ruime datering past bovendien in de 

globale ouderdom van het plaggendek - dat jonger moet zijn dan de overstromingsaf-

zettingen: vanaf de 16e eeuw. 
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4 Conclusie

4.1 Conclusie

Het plangebied ligt op de flank van een laat-pleistocene dekzandrug, de top van 

het dekzand ligt naar verwachting rond -1 tot 0 m NAP. Het dekzand vormde het 

bewoonbare landschap totdat het vermoedelijk in de loop van het tweede millennium 

v.Chr., als gevolg van de stijgende zeespiegel, vernatte en overgroeid raakte met veen. 

Dit betekent dat het dekzandlandschap bewoond en gebruikt is geweest door zowel 

jager-verzamelaars (laat paleolithicum - midden neolithicum) als landbouwers (laat 

neolithicum-bronstijd). In de middeleeuwen is het veen verdwenen/afgegraven, waarna 

het dekzand weer aan het oppervlak kwam. In het oostelijk deel van het plangebied is 

vermoedelijk sprake van een plaggendek. In het westelijk deel van het plangebied is 

het dekzand vermoedelijk afgedekt door een laat-middeleeuws overstromingsdek, al 

dan niet gescheiden door een laag (rest)veen.

Op basis van het bureauonderzoek zijn voor het plangebied de volgende 

archeologische verwachtingen geformuleerd:

-	 een middelhoge verwachting voor archeologische vindplaatsen van jager-verzame-

laars uit de periode laat paleolithicum tot (vroeg/midden) neolithicum;

-	 een middelhoge verwachting voor vindplaatsen van landbouwers uit de periode 

(laat) neolithicum en bronstijd;

-	 een lage verwachting voor vindplaatsen uit de periode ijzertijd-vroege 

middeleeuwen;

-	 een lage verwachting voor bewoningssporen uit de late middeleeuwen en Nieuwe 

tijd.

Uit het verkennend booronderzoek bleek dat de ondergrond van het plangebied uit 

dekzand bestaat. Het oorspronkelijke dekzandlandschap is evenwel niet meer intact: 

met uitzondering van boring 1 is de top van het dekzandprofiel onthoofd tot in de 

C-horizont. In boring 1 lijkt in de top van het dekzand een restant van een B-horizont 

aanwezig. In de meeste boringen gaat het dekzand naar boven toe scherp over in 

een humeus plaggendek. De oorspronkelijke natuurlijke dekzandbodem is met het 

opbrengen van het plaggendek tot in de C-horizont verploegd/omgezet. Eventueel 

aanwezige potentieel archeologische niveaus die dateren van vóór het opbrengen van 

het plaggendek (vermoedelijk rond de 16e eeuw) zijn dan ook verploegd. (Resten van) 

eventueel aanwezige sporen (in hoofdzaak verspreide bewoning uit de periode neoli-

thicum-bronstijd) kunnen nog wel aanwezig zijn in de onderliggende C-horizont. 

In enkele verspreide boringen is tussen het dekzand en het plaggendek een laag 

overstromingsafzettingen aangeboord (boringen 3, 5, 8 en 14). Op basis van het 

booronderzoek is niet vast te stellen tijdens welke overstroming deze afzettingen 

zijn gesedimenteerd. Gegevens uit historische bronnen wijzen op een ouderdom 

tussen het einde van de 15e en het einde van de 17e eeuw: in deze periode is de polder 

verschillende keren geïnundeerd. Verder valt op dat de onderzijde van de afzettingen 

in boringen 3, 5 en 8 nagenoeg dezelfde absolute hoogteligging heeft: tussen 0,85 

en 0,88 m -NAP. Vermoed wordt dat de desbetreffende boringen de ligging van 

voormalige verkavelingspatronen (sloten) markeren. 
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Op grond van het verkennend booronderzoek zijn de middelhoge verwachtingen voor 

archeologische vindplaatsen uit de periode laat-paleolithicum-bronstijd bijgesteld 

naar laag. De (lage) verwachtingen voor vindplaatsen uit de overige archeologische 

perioden (bronstijd - Nieuwe tijd) konden op basis van de bevindingen gehandhaafd 

blijven. 

De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 1,35 m –NAP, hetgeen betekent dat de 

voorgenomen bodemingrepen tot in het dekzand reiken. Op grond van de onder-

zoeksresultaten is de kans klein geacht dat bij uitvoering van de voorgenomen 

graafwerkzaamheden archeologische waarden zullen worden verstoord die zich in 

de top van het dekzand bevinden (periode: laat paleolithicum - bronstijd). De kans 

dat bewoningssporen uit de (late) middeleeuwen en/of Nieuwe tijd in het plangebied 

aanwezig zijn, wordt op grond van de bevindingen van het verkennend onderzoek zeer 

klein geacht. Wel is het mogelijk dat bij de aanleg van de watergang relicten van een 

verdronken cultuurlandschap (i.e. middeleeuwse sloten-/verkavelingspatroon) zullen 

worden geraakt.

4.2 Advies

Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek - een lage verwachting voor 

bewoningssporen uit alle perioden - wordt voor het plangebied, in het kader van de 

voorgenomen bodemingrepen, strikt genomen, geen vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht.

Tegelijkertijd bieden de voorgenomen ingrepen de mogelijkheid om inzicht te krijgen 

in het verdronken en met een plaggendek overdekte, middeleeuwse cultuurland-

schap. Om deze reden wordt aanbevolen om direct na afloop van het graven van 

de watergang een archeologische inspectie van de taluds te doen. Mogelijk kan de 

inspectie onder het reeds bestaande regime ‘Plan van Aanpak Toevalsvondsten’ 

worden uitgevoerd. 

Doel van de inspectie is om vast te stellen wat de aard van de vermeende verkavelings-

patronen is ter hoogte van boringen 3, 5 en 8. Ook is het mogelijk dat zich binnen het 

te ontgraven tracé nog andere middeleeuwse verkavelingsstructuren/sloten bevinden. 

Tot slot wordt geadviseerd om tijdens de inspectie ook bedacht te zijn op eventueel 

aanwezige (diepere) grondsporen in de top van het dekzand die samenhangen met 

prehistorische bewoning (neolithicum-bronstijd).

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten 

worden aangetroffen, dan is conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van 

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).

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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1

boring: HUJA-1
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.473,04, Y: 367.909,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,92, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: uitgedroogd

40 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: B-horizont

60 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: BC-horizont

80 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,28 m -NAP

boring: HUJA-2
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.437,73, Y: 367.928,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,87, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,87 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: uitgedroogd

45 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

65 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

80 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,63 m -NAP

Bijlage 1 Boorprofielen
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2

boring: HUJA-3
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.402,42, Y: 367.946,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,97, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: uitgedroogd

50 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

70 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, zandbrokken, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, zand- en kleibrokken
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

185 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 220 cm -Mv / 1,23 m -NAP

boring: HUJA-4
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.367,11, Y: 367.965,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,85, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: uitgedroogd

50 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: gebioturbeerd

80 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, zeer fijn, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,35 m -NAP
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3

boring: HUJA-5
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.331,80, Y: 367.984,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,65, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: uitgedroogd

55 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

125 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin, kalkloos
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 1,15 m -NAP

boring: HUJA-6
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.296,50, Y: 368.003,30, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: uitgedroogd

60 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd

75 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,54 m -NAP

boring: HUJA-7
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.261,19, Y: 368.022,10, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,54, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: uitgedroogd

55 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,66 m -NAP
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4

boring: HUJA-8
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.225,88, Y: 368.040,90, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: uitgedroogd

60 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, schelpfragment marien wadplaat
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 180 cm -Mv / 1,35 m -NAP

boring: HUJA-9
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.190,57, Y: 368.059,70, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,49 m -NAP

boring: HUJA-10
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.155,27, Y: 368.078,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,58, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerblauwgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: verstikt

35 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,62 m -NAP
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boring: HUJA-11
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.119,96, Y: 368.097,29, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,46, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,74 m -NAP

boring: HUJA-12
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.084,65, Y: 368.116,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,21, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,29 m -NAP

boring: HUJA-13
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.049,34, Y: 368.134,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,10, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, kleibrokken, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: verrommeld??

75 cm -Mv / 0,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 1,20 m -NAP
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boring: HUJA-14
beschrijver: GdB, datum: 28-5-2020, X: 62.014,03, Y: 368.153,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 49C, hoogte: 0,01, 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: Hulst, opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

80 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs, zand- en kleibrokken
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: rommelig

140 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Litho-stratigrafie: Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,99 m -NAP
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