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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft Archol BV een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd naar de vindplaats Zandstraat-Sint Janscapelle en het 

bouwblok van Hereijgers. 

Landschap
Het verkennend booronderzoek toont aan dat morfologisch gezien het onderzoeks-

gebied gekenmerkt wordt door een dekzandrug die (deels afgedekt door getij-

deafzettingen) nog duidelijk in het onderzoeksgebied aanwezig is. Het oppervlak 

van de dekzandrug is slechts nog op enkele locaties geheel intact aanwezig. Het 

hoogste deel van de dekzandrug dagzoomt, waardoor de oorspronkelijk aanwezige  

bodemhorizonten inmiddels vrijwel volledig in de bouwvoor zijn opgenomen. Op 

de flanken zijn vaak podzolbodems aanwezig die als gevolg van de 15e eeuwse 

overstromingen oppervlakkig zijn geërodeerd. Aan de west- en noordzijde van de 

dekzandrug is de dekzandrug door getijdegeulen deels opgeruimd. Onderaan de 

flanken en in de dekzandlaagten zijn beekeerdgronden aanwezig, die vaak nog wel 

intact zijn maar in het verleden waarschijnlijk te nat waren voor bewoning. 

Mesolithische vuursteenconcentraties
In Sint Janscapelle werden bij de veldtoets in 1997 verspreid over drie (soms diffuse) 

concentraties 32 vuurstenen afslagen en werktuigen aangetroffen, die door de 

onderzoekers als vermoedelijk “mesolithisch” zijn gedateerd. Een hernieuwde 

analyse van het steenmateriaal bevestigt de mesolithische datering ervan. Meest 

waarschijnlijk stammen de vuusteenconcentraties uit de jongste twee periodes van het 

mesolithicum. De hoge mate van verstoring van het dekzandprofiel maakt dat de kans 

klein is dat binnen of buiten het AMK-terrein nog resten van intacte vuursteenvind-

plaatsen aanwezig zijn.

Het laat middeleeuwse Sint Janscapelle
Het onderhavige onderzoek heeft aangetoond dat in het noorden van het AMK-terrein 

gebouwresten liggen, die mogelijk langs een pad hebben gelegen. In het zuiden 

zijn muurresten van de kapel  opgespoord. Een nader bestudering van luchtfoto’s 

toont aan dat de kapel waarschijnlijk omgeven was door een afgerond rechthoekige 

greppel (circa 75 x 50 m). Een getijdegeul lijkt tijdens of na de overstroming van 1488 

de noordzijde van deze omgreppeling gebruikt te hebben om door de dekzandrug te 

breken. De onderlinge functionele samenhang tussen kapel en gebouwen is lastig vast 

te stellen. Het geheel zou een kapel met een aantal bijbehorende religieuze gebouwen 

kunnen zijn. Een interpretatie van de noordelijke gebouwen als resten van een gehucht 

behoort ook tot de mogelijkheden, hoewel het vrijwel afwezig zijn van aardewerk 

(nederzettingsafval) tussen de oppervlaktevondsten hier dit minder aannemelijk 

maakt. 

Ruim 200 m ten westen van de kapel liggen mogelijk de resten van een nederzetting 

in houtbouw. De kern van de nederzetting lijkt ten zuiden van het onderzoeksgebied 

te liggen. Er is op deze plek overigens geen geofysisch onderzoek uitgevoerd om 

de nederzettingshypothese te toetsen. Mogelijk zijn op het terreindeel tussen de 

mogelijk nederzetting en het kapelterrein (oostelijk deel perceel 385) ook resten van 

het mogelijke nederzettingsterrein en/of het kapelterrein aanwezig. Dit kon niet nader 

worden onderzocht omdat er voor dit terreindeel geen betredingstoestemming was 

gekregen.
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Bouwblok Hereijgers
Volgens het bureauonderzoek van RAAP bestaat de bodem uit getijdeafzettingen op 

dekzand. Bekende archeologische gegevens over het bouwblok van Hereijgers zijn 

niet voorhanden, maar aan de hand van historisch kaartmateriaal staat vast dat al in 

1620 op het bouwkavel een boerenerf aanwezig was. Het verkennende booronderzoek 

bevestigt de bodemopbouw zoals die in het bureauonderzoek staat beschreven. 

Het booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van 

cultuurlagen in de getijdeafzettingen op het bouwblok van Hereijgers. De kans dat in 

de top van het dieper gelegen dekzand archeologische resten aanwezig zijn is laag. 

In het merendeel van de boringen is de top van het dekzand verstoord of te nat voor 

bewoning (beekeerdgrond).

Het booronderzoek sluit niet uit dat dicht onder het maaiveld, in de top van de getijde-

afzettingen (vroegere DuinkerkeIIIb-afzettingen), resten van de historische bebouwing 

(mogelijk in oorsprong vanaf de 17e eeuw)  aanwezig zijn. Dergelijke resten zijn met 

booronderzoek niet goed in kaart te brengen. 

Advies vindplaats Sint Janscapelle
Het inventariserend onderzoek heeft aangetoond dat verspreid in het gehele 

AMK-terrein resten van het laatmiddeleeuwseSint Janscapelle aanwezig zijn of 

verwacht kunnen worden. Verder blijkt dat het kapelterrein (omgreppeld terrein 

inclusief kapel) in zuidelijke richting tot bijna 15 m buiten het AMK-terrein doorloopt.  

De zuidelijke muur van de kapel ligt mogelijk ook net buiten het AMK-terrein. Ten 

zuidwesten van het AMK terrein is mogelijk een laatmiddeleeuwse nederzetting 

aanwezig. De kans is klein dat binnen of buiten het AMK-terrein nog resten van intacte 

vuursteenvindplaatsen aanwezig zijn. 

Het onderzoeksgebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied 2013. In het 

BP Buitengebied is vastgelegd dat voor de onderzoeksgebieden een archeologische 

dubbelbestemming geldt. Hieraan is binnen het AMK-terrein de Waarde-Archeologie 

1 toegekend, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 100m²/0,5 m –Mv en daar buiten 

Waarde-Archeologie 3 toegekend, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 1000 m²/0,5 m 

–Mv. 

Uit de resultaten van onderhavig onderzoek blijkt dat de verspreiding van de 

archeologische resten van het laatmiddeleeuwse Sint Janscapelle tot buiten het 

AMK-terrein doorloopt. Omdat de AMK een statische kaart is die niet meer zal worden 

bijgewerkt, stellen wij voor om de aanpassing van de contouren plaats te laten vinden 

door een nieuwe vindplaats te creëren die de goede omvang heeft. Deze nieuwe 

vindplaats dient te bestaan uit het AMK-terrein, het zuidelijk deel van het kapelterrein 

(zuidelijk deel perceel 25), het mogelijke nederzettingsterrein in het zuidwesten 

(zuidwestelijke deel perceel 385) en het tussenliggende niet-onderzochte terreindeel 

(zuidoostelijke deel perceel 385; zie figuur 7.3). Verder verdient het aanbeveling om 

de vrijstellingsdiepte binnen de nieuwe vindplaats terug te brengen naar 0,4 m –Mv 

(gemiddelde verstoringsdiepte).

Aangezien de gemeente met de eigenaren van de percelen die toegankelijk waren voor 

onderzoek, heeft afgesproken dat de bescherming van de vindplaats niet strenger mag 

worden, geldt dat de voorgestelde aanpassingen van omvang en vrijstellingsgrenzen 

van de vindplaats Sint Janscapelle niet doorgevoerd zullen worden.  
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Advies bouwblok Hereijgers
Op het bouwblok van Hereijgers zijn in de top van de getijdeafzettingen mogelijk nog 

resten van historische bebouwing (vanaf 17e eeuw) aanwezig. Oudere (diepere) resten 

hoeven niet verwacht te worden. 

Het onderzoeksgebied heeft in het BP Buitengebied een dubbelbestemming 

archeologie met Waarde-Archeologie 3 (vrijstelling voor onderzoek tot 1000 m²/0,5 

m –Mv). De Duinkerke IIIB-afzettingen zijn in het archeologiebeleid van de gemeente 

Terneuzen vrijgesteld van archeologisch vervolgonderzoek. Omdat volgens het 

onderhavige onderzoek alleen resten in deze Duinkerke IIIb-afzettingen zijn te 

verwachten, adviseren wij het bouwblok vrij te stellen van archeologisch onderzoek.
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Inleiding

Walter Laan & Adrie Tol

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Terneuzen heeft Archol BV een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd naar de vindplaats Sint Janscapelle en het bouwblok van 

Hereijgers, beide gelegen in Zandstraat. 

Vindplaats Zandstraat-Sint Janscapelle
De gemeente Terneuzen heeft in de bestemmingsplannen een aantal vindplaatsen 

opgenomen die door middel van een archeologische dubbelbestemming zijn 

beschermd. Exacte gegevens over de omvang en diepteligging van deze vindplaatsen 

zijn vaak niet bekend. In het archeologisch beleid van de gemeente , De onderste steen 

boven, geldt als uitgangspunt: “streng waar nodig maar soepel waar kan”. Vanuit dat 

perspectief heeft de gemeente het project ‘Leemten in kennis’ opgezet met als doel 

de archeologische vindplaatsen gerichter te beschermen. Binnen het project worden 

verschillende deelprojecten uitgevoerd. Eén deelproject beoogt de begrenzingen 

van de vindplaatsen beter in beeld te krijgen. De eerste fase van dit deelproject – 

een aantal bureauonderzoeken – is in 2015 afgerond. Op grond van de resultaten 

van deze fase heeft de gemeente besloten de tweede fase van het deelproject  - 

Figuur 1.1
Ligging van de onderzoeksgebieden  
“vindplaats Zandstraat-Sint Janscapelle” 
en “bouwblok Hereijgers” (bron: Top25 
Kadaster).

1
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een (non-destructief) veldonderzoek van een selectie van vindplaatsen – uit te 

voeren. Voorliggend rapport doet verslag van het veldonderzoek naar de vindplaats  

Zandstraat-Sint Janscapelle. Het doel van het veldonderzoek is de omvang en 

diepteligging van deze vindplaats nader te begrenzen en op basis hiervan een advies te 

geven over de noodzaak om de begrenzingen in het bestemmingsplan aan te passen. 

Daarbij heeft de gemeente op voorhand gesteld dat de bescherming van de vindplaats 

niet strenger mag worden. 

Bouwblok Hereijgers
Het bouwblok van Hereijgers betreft de bebouwing van de Kapellestraat 1. Het doel 

van het verkennend veldonderzoek is: het toetsen en verfijnen van de, op basis van het 

bureauonderzoek, opgestelde archeologische verwachting.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het onderzoeksgebied “vindplaats Zandstraat-Sint Janscapelle” heeft betrekking 

op het Terrein van hoge archeologische waarde 13572 met resten van de laatmiddel-

eeuwse kapel van het in 1488 verdronken Sint Janscapelle  en een drietal mesolithische 

vuursteenvindplaatsen. Dit terrein ligt circa 1200 m ten zuidwesten van het dorp 

Zandstraat en direct ten noorden van de grens met België.

Figuur 1.2 
De onderzoeksgebieden  “vindplaats 
Zandstraat-Sint Janscapelle” en “bouwblok 
Hereijgers” en de percelen met betredingstoe-
stemming. 
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Tijdens het bureauonderzoek is een onderzoeksgebied gehanteerd waarbij uitgegaan 

is van een cirkel met een straal van 500 m rondom de vermoedde ligging van de kapel 

(zie figuur 2.1).1 Op basis van het bureauonderzoek is een onderzoeksgebied voor het 

inventariserend veldonderzoek afgebakend dat het deel van de dekzandrug omvat 

waarbinnen zowel de mesolithische als de laatmiddeleeuwse resten zijn te verwachten 

(figuur 1.2: omvang 29,3 ha). Tijdens het veldwerk bestonden de onderzochte percelen 

uit akkerland.  Op een perceel na, hebben alle eigenaren en gebruikers betredingstoe-

stemming verleend.

Het onderzoeksgebied “bouwblok Hereijgers” betreft het terreindeel met de 

bebouwing van de Kapellestraat 1 (omvang 1,4 ha). 

1.3 Beleidskader

1.3.1 Rijk

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het 

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

bijbehorende standaardrapportages. 

Het deel van het voorliggend rapport betreft een inventariserend veldonderzoek, 

verkennende fase (IVO-o). Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te 

krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader aan te scherpen of controleren. Op basis van de resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek.

Het verkennend veldonderzoek dat betrekking heeft op de vindplaats Sint Janscapelle 

bestond uit een verkennend booronderzoek, veldkarteringen en geofysisch onderzoek. 

Het verkennend veldonderzoek dat op het bouwblok van Hereijgers is uitgevoerd, 

bestond uit een verkennend booronderzoek.

Het veldonderzoek dat betrekking heeft op het onderzoek van vindplaats Sint 

Janscapelle is niet het gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling waarbij de bodem wordt 

geroerd maar betreft een evaluatie van het beleid van de gemeente Terneuzen ten 

aanzien van planologisch beschermde vindplaatsen. 

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

Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 (NOaA).  Deze onderzoeksagenda  is  een  

instrument dat voornamelijk ingezet kan worden bij het (inhoudelijk) waarderen en het 

opgraven van archeologische vindplaatsen. Bij het onderhavig onderzoek,  waarbij de 

nadruk ligt op het begrenzen van vindplaatsen, is deze agenda minder relevant.

1  Schute & Kerckhaert 2015.
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1.3.2 Provincie

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

Provinciaal Cultuurbeleid 2017-20202 en het Toetsingskader archeologie Provincie 

Zeeland 2017.2 

Sinds 12 mei 2009 zijn er aanvullende richtlijnen voor uitvoerend archeologisch 

onderzoek door de Provincie vastgesteld. De richtlijnen die nu vigerend zijn, 

dateren uit 2017. De richtlijnen zijn aanvullend op de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie (KNA) en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek. Het betreft een 

drietal aanvullende richtlijnen: Bureauonderzoek, Onderzoek op veen, Onderzoek op 

dagzomend of dun afgedekt pleistoceen dekzand. De aanvullende richtlijnen zijn alleen 

van toepassing op het onderzoek van het bouwblok Hereijgers. 

Sinds 2008 heeft de provincie Zeeland  een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie 

Zeeland (POAZ).  De POAZ die nu vigerend is, dateert uit 2017 en kent 11 kernthema’s. 

Om dezelfde redenen als bij de NOaA is de POAZ minder relevant bij onderhavig 

onderzoek.

1.3.3 Gemeente

Via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de verantwoordelijkheid voor 

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

de gemeenten. De gemeente Terneuzen heeft haar archeologiebeleid uitgewerkt 

in de Nota Archeologie ‘De onderste steen boven’.3 Dit beleid is vastgelegd in de 

verschillende bestemmingsplannen. Onderhavig onderzoeksgebied valt binnen het 

BP Buitengebied. In het bestemmingsplan buitengebied is vastgelegd dat voor het 

onderzoeksgebied een archeologische dubbelbestemming geldt. Hieraan is binnen het 

AMK-terrein de Waarde-Archeologie 1 toegekend, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 

100m²/0,5 m –Mv en daar buiten Waarde-Archeologie 3 toegekend, i.e. vrijstelling voor 

onderzoek tot 1000 m² /0,5 m –Mv. 

Tijdens het opstellen van de gemeentelijke beleidsnota kwam de gemeente tot 

de conclusie dat voor een groot aantal planologisch beschermde vindplaatsen de 

kennisstand ontoereikend is. Naar aanleiding hiervan is door de gemeente Terneuzen 

op eigen initiatief het project ‘Leemten in Kennis’ gestart. Met dit project beoogt de 

gemeente de archeologische waarde van een aantal representatieve vindplaatsen 

binnen de gemeente beter in kaart te brengen. Vindplaats Zandstraat-Sint Janscapelle 

is een van deze vindplaatsen. 

1.4 Doelstelling en onderzoeksvragen

Doel van het veldonderzoek is allereerst het zo exact mogelijk vaststellen van de 

begrenzing en diepteligging van de mesolithische  vondstconcentraties en de resten 

van het laatmiddeleeuwse Sint Janscapelle. Op basis van de resultaten dient  advies 

geven te worden over de noodzaak om de begrenzingen in het bestemmingsplan aan 

te passen. 

Het tweede doel is het vaststellen of op het bouwblok  Hereijgers archeologische 

resten verwacht kunnen worden.

2  Provincie zeeland ongedateerd.
3  Gemeente Terneuzen 2011.
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Om de doelstellingen te realiseren zijn in het bureauonderzoek de volgend onder-

zoeksvragen geformuleerd:

 

Beide vindplaatsen/Algemeen:
· In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord? 

· Welk bodemtype komt waar voor?

· Wat is de gaafheid van dit profiel?

· Wat is de grondwaterstand ter plaatse?

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

waarden in het gebied?

· Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats?

· Dient de zone van ruimtelijke vondstverspreiding op basis van het onderzoek te 

worden aangepast?

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

diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke verspreiding?

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

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

vindplaats (bijvoorbeeld kerk, kerkhof, uithof, huizenbouw)?

Figuur 1.3
Advieskaart Sint Janscapelle (uit Schute & 
Kerckhaert 2015).
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Mesolithicum:
· Wat zegt de bodemopbouw en het landschap over de kans op mesolithische sporen 

(haardkuilen, concentraties vuurstenen artefacten4)?

· Indien vuursteen wordt aangetroffen: wat is hiervan de exacte datering en kan op 

typologische gronden meer duiding aan dit materiaal worden gegeven?

1.5 Onderzoeksopzet en organisatie

In het bureauonderzoek5 en het hierop gebaseerde offerteverzoek wordt een 

gefaseerde werkwijze voorgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie 

van booronderzoek, oppervlaktekartering en geofysisch onderzoek. Archol heeft deze 

werkwijze in haar Plan van Aanpak in grote lijnen overgenomen.6 Hieronder wordt 

de werkwijze per fase toegelicht. Daar waar de werkwijze afwijkt van het voorstel uit 

het bureauonderzoek en offerteverzoek wordt dit nader toegelicht. De gehanteerde 

werkwijze wordt per methode in detail besproken in de hoofdstukken 4 – 6.

1.5.1 Fase 1: verkennend en waarderend booronderzoek

Het verkennend en waarderend booronderzoek was gericht op (1) het bepalen van 

de omvang, diepteligging en gaafheid van de dekzandrug en de hierin aanwezige 

mesolithische vondstconcentraties en (2) het in kaart brengen van de bodemopbouw 

en –gaafheid ter plekke van het bouwblok van Hereijgers.

Het bureauonderzoek adviseerde om hiervoor gebruik te maken van een mechanische 

boormachine met een Aqualock-systeem met een diameter van 10 cm. Een inspectie 

van het terrein door het mechanisch boorbedrijf Sialtech wees echter uit dat 

door de lage grondwaterstand de bodem vermoedelijk te droog is voor dergelijke 

mechanische (aqualock) boringen, althans tot ca 1,5 m. Omdat de verwachting was 

dat de dekzandrug zich binnen 1,5 m onder maaiveld bevond, is ervoor gekozen 

het booronderzoek handmatig uit te voeren en daarbij gefaseerd te werk te gaan. 

Allereerst is een verkennend booronderzoek (7 cm Edelman-boor) uitgevoerd 

verdeeld over tien raaien haaks op de veronderstelde ligging van de dekzandrug (zie 

donkerbruine polygoon in figuur 2.1). Op deze wijze is een onderscheid gemaakt 

tussen de zones met een intacte dekzandbodem waarin nog in-situ mesolithische 

vondsten zijn te verwachten, en de zones met een “afgetopte” dekzandbodem 

waarin geen mesolithische vondsten meer in-situ aanwezig zullen zijn. In de zones 

met een intacte dekzandbodem zijn op de raaien grondmonsters genomen van de 

top van het dekzand en de basis van de afdekkende laag (10 cm Edelman-boor). Deze 

grondmonsters zijn gezeefd over een 3 mm zeef, waarna het zeefresidu geïnspecteerd 

is op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (vnl. vuursteen, natuursteen, 

hazelnootdoppen en houtskool) . De bedoeling was om zo de verspreiding van de nog 

in situ (intacte) delen van de mesolithische vindplaatsen in kaart te brengen.

1.5.2 Fase 2: oppervlaktekartering

Deze fase bestond uit een oppervlaktekartering naar de verspreiding van mesolithische 

vondsten, en vondsten die gerelateerd kunnen zijn aan de steenbouw van Sint 

Janscapelle.  In het bureauonderzoek was voorgesteld om hiervoor de lijn-veldkarte-

4  Artefacten in de ruimste zin van het woord: werktuigen en afval.
5  Schute & Kerckhaert 2015.
6   Laan & Tol 2016. Het PvA is 27 januari 2016 goedgekeurd door het bevoegd gezag (gemeente 

Terneuzen).
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ringsmethode te hanteren. Hierbij lopen medewerkers in raaien over het veld, waarbij 

links en rechts alle vondsten worden verzameld. Nadeel van deze methode is dat het 

succes ervan in hoge mate bepaald wordt door de vondstzichtbaarheid. In ons Plan van 

aanpak hadden wij daarom een alternatieve werkwijze voorgesteld, de punt-veldkar-

teringsmethode. Hierbij wordt in raaien om de 10-25 m een vak van 50 x 50 cm van de 

bouwvoor uitgetroffeld op vondsten. Hoewel deze werkwijze arbeidsintensiever is dan 

de lijn-veldkarteringsmethode, worden de resultaten ervan niet door externe condities 

worden beïnvloed.  Omdat tijdens het booronderzoek bleek dat het onderzoeksgebied 

zich kenmerkte door een goede vondstzichtbaarheid, is uiteindelijk toch gekozen voor 

de traditionele lijn-veldkartering. De veldkartering is uitgevoerd langs raaien die 25 m 

uit elkaar liggen. Daarbij zijn de verzamelde vondsten toegekend aan vakken met een 

lengte van 10 m. Bij de oppervlaktekartering  is tevens een metaaldetector ingezet. De 

veldkartering is uitgevoerd op twee percelen waarvoor betredingstoestemming was 

verkregen (zie figuur 1.1, perceel 25 en werkelijke helft perceel 385, en figuur 1.2). 

1.5.3 Fase 3: Het magnetometrisch onderzoek naar resten van Sint 
Janscapelle 

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

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

quad. Doel was het opsporen van afwijkingen in het aardmagnetische veld die kunnen 

duiden op de aanwezigheid van steenbouw van Sint Janscapelle in de ondergrond. De 

anomalieën in het gedetecteerde beeld zijn in het veld getoetst met grondboringen 

(wel/geen muurwerk).

Het magnetometrisch onderzoek is uitgevoerd op terreindelen waarvoor betredings-

toestemming was verkregen, waar op basis van het bureauonderzoek en de opper-

vlaktekartering resten van steenbouw konden worden verwacht, en waar het dekzand 

zich binnen 1 m onder maaiveld bevond. Laatstgenoemd criterium is van belang voor 

de betrouwbaarheid van de resultaten van de metingen. De gehanteerde apparatuur 

geeft dieper dan 1 m geen positief resultaat meer. Omdat de steenbouw op het 

dekzand gefundeerd is, heeft het geen zin om terreindelen te detecteren waar het 

dekzand dieper dan 1 m ligt.  

1.5.4 Fase 4: Weerstandonderzoek naar de resten van de kapel 

Waar op basis van het bureauonderzoek, de oppervlaktekartering en het 

magnetometrisch onderzoek de kapel van Sint Janscapelle werd vermoed  is een weer-

standonderzoek uitgevoerd.  

1.5.5 Uitvoering

Omdat de percelen van het onderzoeksgebied niet allemaal tegelijkertijd beschikbaar 

waren, zijn het booronderzoek  en de oppervlaktekartering in twee delen uitgevoerd. 

Op 5 - 11 februari 2016 zijn op de noordelijke en westelijke percelen (300 3n 385; 

zie figuur 1.1) een verkennend en waarderend booronderzoek en een veldkartering 

uitgevoerd.  Op 30 augustus  2016 is op het centrale perceel 25 een veldkartering 

uitgevoerd. Op 7 september 2016 zijn de laatste verkennende boringen uitgevoerd 

(percelen 25 en 21). Het magnetometrisch onderzoek vond plaats op 22 en 23 

september (perceel 25 en zuidelijk deel perceel 300), de veldtoets op 21 december 2016 

(perceel 25 en zuidelijk deel perceel 300). Op 3 maart 2017  zijn de weerstandsmetingen 

uitgevoerd (perceel 25).
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Het booronderzoek is uitgevoerd door archeologen en prospectoren van Archol, 

ondersteund door een specialist fysische geografie van het bedrijf Earth. De 

veldkarteringen zijn uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers van de Werkgroep 

Archeologie Hulst (WAH) en de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. Het 

magnetometrisch onderzoek is uitgevoerd door Saricon. Het weerstandsonderzoek is 

uitgevoerd door vrijwilligers van de AWN en de WAH in samenwerking met de project-

begeleider van de gemeente Terneuzen. De apparatuur is beschikbaar gesteld door de 

SCEZ.

1.5.6 Dankwoord

Archol kijkt terug op een prettige samenwerking met de heer F. Weemaes in zijn rol 

als opdrachtgever en bevoegd gezag,  de heer drs. K-J. Kerckhaert van de Stichting 

Cultureel Erfgoed Zeeland die optrad op als adviseur van de opdrachtgever en 

mevrouw drs. N.J.G. de Visser van Edufact die de contacten met de vrijwilligers 

coördineerde. 

Het team van Archol dankt Peter Akerboom, Aad Bruijns, Marc Buise, Aukje-Tjitske 

Dieleman, Joris Kemper, Carolien Fokke, Dirk Gaspard, Jaap Geensen, Raoul 

Schauwaert, José van Houdt, Georgette de Pau, Freddy Puyenbrouck, Marc Haulez,  

Eddy Verschraegen, en Mark Zwartelé, allen vrijwilligers van de WAH en AWN, voor 

hun enthousiaste en onvermoeibare inzet bij de veldkarteringen en het weerstandson-

derzoek.

Verder zijn wij dank verschuldigd aan dhr. Hereijgers, dhr. Vleesschauwer en dhr. 

Coene, de eigenaren van de percelen, vanwege hun bereidheid om medewerking aan 

het onderzoek te verlenen. 

 

Figuur 1.4
De vrijwilligers in het veld. Van links naar 
rechts: Dirk Gaspard, José van Houdt, Marc 
Zwartele, Eddy Verschraegen, Aad Bruijns, 
Peter Akerboom, Karel-Jan Kerckhaert, Joris 
Kemper, Aukje-Tjitske Dieleman, Carolien 
Fokke en links achter in het beeld Freddy van 
Puymbrouck.
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Gespecificeerde archeologische verwachting

Het bureauonderzoek van Schute en Kerckhaert heeft geresulteerd in een 

gespecificeerde verwachting voor het onderzoeksgebied. Deze verwachting is 

hieronder kort samengevat.7 

Vindplaats Sint Janscapelle
·	 Op en in de midden- en laat-pleistocene fluviatiele afzettingen van de Schelde, 

de Formatie van Koewacht, kunnen resten uit het midden-paleolithicum worden 

verwacht. Het is echter  onduidelijk hoe groot deze kans moet worden ingeschat. 

Dit niveau is gezien de diepteligging amper relevant (>7 m –NAP);

·	 Ingebed in het dekzand kunnen mogelijk relevante archeologische niveaus 

voorkomen: op zogenaamde paleosols of fossiele bodems. In warmere fasen 

tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, hebben zich mogelijk dergelijke bodems 

gevormd waarop resten uit het laat paleolithicum kunnen worden verwacht. 

Het is niet duidelijk waar deze paleosols precies voorkomen en hoe hiervan de 

archeologische verwachting dient te worden ingeschat;

·	 Op de dekzandrug kunnen resten vanaf het laat-paleolithicum worden 

aangetroffen. Bekend is dat de dekzandrug in het mesolithicum bewoning heeft 

gekend. Verder kunnen met name uit de periode ijzertijd–vroege middeleeuwen 

resten verwacht worden (middelhoge verwachting). De kans is klein dat resten uit 

het neolithicum-bronstijd aanwezig zijn (lage verwachting); in die periode was de 

dekzandrug waarschijnlijk met veen overdekt.

7  Deze tekst is, op enkele kleine aanpassingen en aanvullingen na, integraal overgenomen uit 
paragrafen 2.6.3 en 3.1 uit Schute en Kerckhaert (2015).

Figuur 2.1
De resultaten van het onderzoek van Schute 
(1997: p. 22, figuur 3), geprojecteerd op de 
bodemkaart van Bazen (1972). In bruin dag-
zomend dekzand; in donkeroranje dekzand 
op circa 40 cm –Mv (uit Schute & Kerckhaert 
2015). Let op: de locatie van de kapel (ster) is 
foutief afgebeeld.

2
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Figuur 2.2
De veldwaarnemingen van Trachet (2010: 
p. 169, figuur 46). Rode cirkel = de kapel; 
rode rechthoeken zijn puinconcentraties (uit 
Schute & Kerckhaert 2015).

Figuur 2.3
De ligging van kapel (A) en puinconcentratie 
(B) op basis van gesprekken met eigenaren 
(bron: SCEZ/Edufact; uit Schute & Kerckhaert 
2015).



Sint JanScapelle    19

 De mesolithische bewoning is vastgesteld tijdens de archeologische inventarisatie 

van de landinrichtingsgebieden Hoek en Philippine. Toen zijn ter hoogte van de 

dekzandrug mesolithische vuurstenen artefacten verzameld die ruwweg in drie 

concentraties lagen (figuur 2.1). 

·	 In het onderzoeksgebied is in 1979 een deel van een laat middeleeuwse kapel van 

het in 1488 verdronken Sint Janscapelle opgegraven, en is een aantal puinconcen-

traties aangetroffen (figuren 2.2 en 2.3). Op luchtfoto’s zijn over een groot deel 

van de aangeploegde dekzandrug lineaire structuren zichtbaar die vooralsnog als 

perceelsgreppels zijn geïnterpreteerd en die mogelijk samenhangen met de laat 

middeleeuwse bewoning en het gebruik van de zandrug (figuur 2.4)

·	 Over de exacte diepte en verspreiding van zowel mesolithische vondsten als met 

Sint Janscapelle samenhangende bewoningssporen en perceelsgreppels, is weinig 

bekend. De resten van de kapel zouden op 80 cm –Mv zichtbaar zijn.

Bouwblok Hereijgers
Archeologische gegevens over het bouwblok van Hereijgers zijn niet voorhanden. De 

vroegste kaart waarop het boerderijperceel van dhr. Hereijgers zichtbaar lijkt te zijn, is 

op een kaart van de Albertpolder van Lucas Horenbault uit 1620 (figuur 2.5). Op deze 

kaart zijn  twee gebouwen zichtbaar direct ten westen van een inbraakgeul.

.

Figuur 2.4
Sint Janscapelle: compilatie van op luchtfoto’s 
zichtbare structuren (uit Schute & Kerckhaert 
2015).
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Figuur 2.5
Het bouwblok van Hereijgers op de kaarten 
van Lucas Horenbault, 1620 (bron: De Kraker 
e.a., 1993; uit (uit Schute & Kerckhaert 2015).
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Nieuwe kennis

3.1 Luchtfotografie

Walter Laan

Tijdens het bureauonderzoek zijn luchtfoto’s bestudeerd uit periode 1959 en 

2002-2014. Sinds kort stelt het Geoloket van de provincie Zeeland een grote 

verzameling van luchtfoto’s van de provincie beschikbaar die in gegeorefereerde vorm 

zijn te downloaden. Sinds het uitkomen van het bureauonderzoek zijn er enkele nieuwe 

luchtfoto’s beschikbaar gekomen.

De bijzondere set luchtfoto’s8 geeft de mogelijkheid om het gebied te bekijken onder 

verschillende vochtigheidcondities.  

Luchtfoto’s kunnen een goede bron vormen om fysische eigenschappen van een 

bodem te visualiseren. Het achterliggende proces zijn de vochtverschillen of vrucht-

baarheidsverschillen in de bodem. Deze verschillen laten soms heel duidelijke kleur-

verschillen zien in de bodem of vegetatie, die te relateren zijn aan landschappelijke of 

archeologische fenomenen. In het geval van kleurverschillen in de bodem spreekt men 

van soilmarks. In figuur 3.1 is een luchtfoto van 2005 te zien waarin landschappelijke 

fenomenen goed zichtbaar zijn als soilmarks. Vooral oude mariene geulen zijn hierop 

goed zichtbaar. Als een verschil in vocht of bodemvruchtbaarheid zichtbaar wordt in de 

vegetatie middels verschil in kleur, dichtheid of hoogte van deze vegetatie dan spreekt 

men van cropmarks. In afbeelding 3.2 zijn voorbeelden te zien van beide fenomenen. 

Het nadeel van deze methode is dat het moment van opname zeer bepalend is voor 

het eindresultaat. De vochtverschillen in de bodem moeten optimaal zijn om kleur-

verschillen zichtbaar te maken. Om deze reden is het van belang om zoveel mogelijk 

luchtfoto’s te bekijken. 

In figuur 3.1 en 3.2 is een aantal van de meest interessante luchtfoto’s naast elkaar 

gezet. Deze luchtfoto’s zullen gebruikt worden bij de interpretatie van de resultaten 

van het booronderzoek en het geofysisch onderzoek. In bijlage 5 is een aantal 

luchtfoto’s op groter formaat opgenomen.

Soil- en cropmarks geven niet altijd dezelfde vormen weer. Dat is goed te zien in figuur 

3.2. De luchtfoto uit 2005 laat vooral soilmarks zien. Kennelijk lag het terrein ten tijde 

van het nemen van de luchtfoto braak. Het dagzoomende dekzand produceert hele 

lichte tinten rond de kern van de site. In de kern is een donkere ronde vlek te zien. De 

luchtfoto’s uit 2008 en 2016 laten vooral cropmarks zien. Deels lijken dit natuurlijke 

geulen te zijn, maar in beide luchtfoto's is een heel smalle lineaire vorm te zien die om 

de kern van de vindplaats ligt (deze is in lichtblauw aangegeven in figuur 3.2, luchtfoto 

2016). De vorm en de ligging doen vermoeden dat deze van antropogene aard is.

Ook met behulp van drones kunnen soil en cropmarks bestudeerd worden(Figuur 3.3). 

In figuur 3.3 is zijn crop- en soilmarks te zien. Sommigen zijn wat rechthoekiger van 

aard en lijken meer te maken te hebben met recente agrarische activiteiten. Rechts 

van het midden in figuur 3.3 is de veronderstelde ligging van de kapel, in dit geval is het 

maaiveld veel groener door het voorkomen van planten. 

8  Voor het onderzoeksgebied zijn luchtfoto’s uit de volgende jaren beschikbaar:  1959, 1970, 
2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 (maart, mei), 2015 (maart, juni), 
2016 (maart en mei).

3
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Figuur 3.1
 A: luchtfoto uit 2005 met aangegeven de kreekgeulen die zijn te zien op de lucht-
foto. B: luchtfoto uit 2005 zonder geulen. 
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Figuur 3.2
Selectie van 
luchtfoto’s van het 
onderzoeksgebied 
met verschil-
lende condities 
van de percelen 
(agrarisch gebruik, 
vochtigheidscondi-
ties). Ingezoomde 
luchtfoto’s uit 2005, 
2008 en 2016 met 
daarop aange-
geven, de in de 
luchtfoto aanget-
roffen, fenomenen 
(onder). Hierop zijn 
duidelijk soilmarks 
en cropmarks te 
zien. 



24 Sint JanScapelle

3.2 Het fysisch antropologisch onderzoek van het skeletmateri-
aal uit 1979

B. Ras & J.M. de Visser

3.2.1 Inleiding

De heer De Vleesschauwer stootte in oktober 1979 op steen bij graafwerkzaamhe-

den in het zuiden van het onderzoeksgebied. Bij het verder uitgraven bleken er drie 

gemetselde graven op een rij te liggen. Blootgelegde skeletresten zijn door de heer 

De Vleesschauwer verzameld. De graven en aangrenzende fundamenten en vloeren 

zijn kort daarna door de amateurarcheoloog Romano Tondat uit Eeklo (België) verder 

blootgelegd en middels een situatieschets gedocumenteerd.  

In het kader van een inventarisatie van archeologische monumenten in opdracht van 

de gemeente Terneuzen zijn de in 1979 geborgen skeletresten bij SCEZ in Middelburg 

gebracht voor nader onderzoek. Mevrouw B. Ras heeft op 19 juni 2015 de skeletresten 

onderzocht, hierbij geassisteerd door mevrouw J.M. Visser. Het fysisch antropologisch 

onderzoek vond plaats aan de hand van de formulierenset die is ontwikkeld door 

Maat, Panhuyzen en Mastwijk en die is opgenomen in de ‘Manual for the Physical 

Antrhopological Report’, Leiden 1999 ( Barge’s Anthropologica nr. 6). Deze methode 

werd aan de Universiteit Leiden gebruikt in het kader van de opleiding van studenten 

in de fysische antropologie.9

3.2.2 Visuele inspectie van het botmateriaal

Het skelet vertoont veertig jaar na opgraving wel enige schade post-mortem. Zo is 

het cranium in diverse stukken gebroken, die weliswaar door de heer De Vleeschauwer 

waren gelijmd, maar nu opnieuw in stukken aangeleverd. Er was nog wel een foto van 

de complete schedel na opgraving beschikbaar.

Ook de pelvis was post-mortem beschadigd. Door het verblijf in de bodem was 

9  Formulier met determinatie van de skeletelementen  en de vastgestelde pathologische ken-
merken, zie bijlage 1.

Figuur 3.3
Luchtfoto genomen met een drone met 
rechts naast het centrum de veronderstelde 
ligging van de kapel. 
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ook botmateriaal aangetast c.q. verdwenen. Mogelijk is tijdens de opgraving klein 

botmateriaal over het hoofd gezien. Toch konden aan de hand van de documentatie 

nog wel enkele (geslachts)kenmerken worden beoordeeld, met name aan de schedel. 

Voor het bekken mocht in dit geval geen gebruik worden gemaakt van de formulieren. 

De beide bekkenhelften waren erg beschadigd en incompleet. Ook bleken nog twee 

bekkendelen (acetabulae) van een ander individu aanwezig te zijn. Daardoor was 

niet duidelijk te onderscheiden, welke bekkendelen bij het te onderzoeken skelet 

behoorden. 

3.2.3 Aspecten van de schedel

Op basis van een aantal kenmerken is getracht een beeld te vormen van het geslacht 

van dit individu. Het aangezicht was nog grotendeels intact, zodat daarvan een aantal 

kenmerkende punten is bekeken. De schedel als geheel is meer kort en rond dan 

langwerpig te noemen, een vorm die in Zeeland vrij veel voorkwam. Het voorhoofd 

oogt vrij steil. De glabella is weinig geprononceerd en daarom met de codering ‘0’ 

gewaardeerd in het schema, opgesteld door Broca (Maat e.a., 1999, fig. 6). De orbitalia 

zijn tamelijk vierkant met duidelijk verdikte randen en daarom met ‘+2’ gewaardeerd, 

een mannelijk kenmerk. Het rechter mastoid, een botknobbel onder het oor, is 

groot (2 cm) en daarmee als mannelijk kenmerk te duiden. Het planurn nuchae, een 

schedelplaat, is vrij ruw, wat wijst op een zware spieraanhechting, een mannelijk 

kenmerk. De achterhoofdsknobbel (protuberantie occipitalis externe) is echter matig 

geprononceerd (waardering: ‘0’ tot ‘+1’). Het menturn krijgt ‘+1’ als waardering. De 

achterzijde is vrij hoekig en steekt wat uit. De indruk van de kaak is mannelijk.

Schedeldelen zijn afgebroken na te zijn gelijmd. Schedelnaden zijn aan de buitenzijde 

daardoor moeilijk te traceren. Aan de binnenzijde kon nog één schedelnaad worden 

bekeken. De verregaande vergroeiing van deze schedelnaad (sutuurobliteratie) wijst 

op een ouder individu met een leeftijd van meer dan 50 jaar (Broca: codering 3 tot 4). 

Het valt niet uit te sluiten, dat de leeftijd van dit individu (veel) hoger is geweest dan 50 

jaar.

3.2.4 Het gebit

Alle gebitselementen lijken oorspronkelijk te zijn doorgekomen. Een aantal is ante 

mortem al verloren gegaan: een aantal alveolaire holtes is dichtgegroeid met nieuw 

kaakbot. De M3 in de bovenkaak is zowel links als rechts verdwenen, waarschijnlijk 

(grotendeels) post mortem. Er is nog wel een holte zichtbaar. Mogelijk waren 

deze kiezen al voortijdig afgebrokkeld en dus niet meer compleet bij overlijden. In 

de bovenkaak ontbreken P4 links en rechts ante mortem. De onderkaak vertoont 

3 abcessen. De abcessen bevinden zich ter hoogte van de M1 en M2 rechts en 

de M2 links. De gebitselementen worden alle gekenmerkt door ernstige slijtage 

(attritie, codering 5 tot 6). Dit wijst op een leeftijd ouder dan 45 jaar. Cariës is wel 

op de kauwvlakken aanwezig, echter niet aan de voor- of achterzijde, of tussen de 

gebitselementen. Bij de M3 en M2 aan de rechterzijde zit een gat in het kauwvlak. 

De kauwvlakken zijn tot in de wortels aangetast, wat tot de abcessen heeft geleid. 

De M1 heeft een uitgehold kauwvlak. Het tandbot rondom de gebitselementen is 

poreus geworden. Ter linkerzijde is het kauwvlak van de M3 geheel afgesleten. In de 

M2 zit een uitholling. De M1 heeft 2 gaten in het kauwvlak. Het tandglazuur is bij bijna 

alle molaren verdwenen. De gaten in de kauwvlakken hebben de pulpa aangetast. 

Door bacteriewerking zijn daardoor de abcessen in de kaak ontstaan. Fistulae zijn 

zichtbaar naar de beide M2’s. De calculus (tandsteen) is gemiddeld (‘++’). Alveolaire 
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atrofie (teruggetrokken tandvlees) is ernstig (‘++’ tot ‘+++’). Bij de hoektanden is ruimte 

ontstaan tussen het gebitselement en het kaakbot. Het onderzochte individu heeft 

aan ernstige gebitsproblemen geleden ( periodontitis of pulpitis; zie Hili, 1988: Dental 

Anthropolgy p. 284-285).

3.2.5 De wervelkolom

Een anomalie is geconstateerd bij de atlas. De dorsale zijde van de bovenste wervel 

is open (zie Brathweli p. 11 0). De wervels die genummerd zijn met ‘5’ en ‘6’ hebben 

botaangroei boven op het doornuitsteeksel. Behalve de atlas en draaier zijn nog slechts 

7 wervels aanwezig. De wervellichamen zijn alle beschadigd.

Ribben zijn gefragmenteerd aanwezig. Het sacrum ontbreekt geheel, zodat de pelvis 

incompleet is. Geconstateerd werd, dat er vier bekkendelen waren. Daardoor is niet 

geheel duidelijk wat precies bij dit individu heeft behoord. Wel kon worden vastgesteld 

dat de beide grootste bekkenhelften veelal mannelijke kenmerken vertonen, zoals een 

sterk gegolfde bekkenrand, een grotere lengte dan breedte). Het symphyseaal vlak van 

het schaambeen ontbreekt helaas, zodat dit niet voor leeftijdsbepaling kan worden 

gebruikt.

3.2.6 Pijpbeenderen

Alle lange beenderen waren nagenoeg compleet aanwezig en zijn opgemeten met 

behulp van de anthropometer. Door het bepalen van de gemiddelde lengte van 

deze botten kan met behulp van de formules van Trotter & Gleser en Breitinger een 

berekening van de lichaamslengte worden gemaakt. Aan de hand van de gemeten 

lengte van Humerus, Radius, Femur en Tibia is de lichaamslengte bij benadering 

bepaald. (Uiteraard is de meest nauwkeurige lengtebepaling de meting die direct bij 

het veldonderzoek gebeurt, als het skelet nog in situ ligt). Omdat veel kenmerken van 

het skelet een indicatie gaven dat het hier een mannelijk individu betreft is gekozen 

voor de formule van Breitinger. Deze gaat uit van een West-Europese -met name 

Duitse- populatie en kan alleen voor mannen worden gebruikt. Bij toepassing van de 

formule van Breitinger is de geschatte lichaamslengte bepaald op ca. 173 cm met een 

afwijking van± 5 cm. Toepassing van de formules van Trotter & Gleser kwamen uit 

tussen 173 en 175 cm.

Om de pijpbeenderen te kunnen gebruiken voor een gedetailleerde leeftijdsbepa-

ling, wordt gekeken naar de spongiosastructuur van het bot in de kop van de Humerus 

of Femur. Daartoe moet het bot worden gezaagd, zodat een doorsnede zichtbaar 

wordt. Door vergelijking van de botstructuur zoals die aanwezig is op verschillende 

leeftijden kan met behulp van de tabellen in Maat e.a. 1999 een leeftijdsbepaling 

worden uitgevoerd. In dit geval was niet zeker, of het bot op deze wijze mocht worden 

onderzocht.

3.2.7 Conclusie

Duidelijk werd dat tijdens de opgraving in 1979 niet het skeletmateriaal is verzameld 

van één individu maar dat het er minimaal twee zijn. Tussen het skeletmateriaal zitten 

namelijk vier bekkenfragmenten die niet van één en hetzelfde individu zijn. Van één 

individu konden geslacht, ouderdom en lengte worden vastgesteld. Het gaat hier 

om een man van boven de 50, die 1,70-1,75 m lang is geweest (de lengte is op twee 

manieren berekend en beide methoden komen tot ongeveer één en dezelfde lengte).

Het botmateriaal verkeerde in redelijke conditie. Door regelmatig verplaatsen en de 
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opslag in een vuilniszak waren sommige botten secundair gebroken. Belangrijkste 

van deze gebroken botten was de schedel. Deze is echter volledig in elkaar gezet. 

Opmerkelijk aan de schedel is dat het gebit in zeer sterke mate gesleten is maar nog 

wel vrijwel alle tanden aanwezig zijn. Daarnaast bleek dat onder sommige tanden 

duidelijk sporen aanwezig waren van een ontsteking.

Op de botten zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op een boven modale 

peesaanhechting of slijtage. Dit alles kan geïnterpreteerd worden als een teken dat 

deze persoon tijdens zijn leven geen zware arbeid/ fysieke belasting heeft gekend.

3.3 Het steen en vuursteen van Sint Janscapelle

Sebastiaan Knippenberg

3.3.1 Inleiding

Het onderhavig onderzoek heeft ondanks gerichte monstername geen nieuw vuur-

steenmateriaal opgeleverd dat aanvullende informatie zou kunnen geven over de in 

1997 gekarteerde mesolithische vuursteenconcentraties. Daar het in 1997 aangetroffen 

materiaal slechts summier is beschreven, is gezien het zeldzame karakter van dit 

soort vindplaatsen voor de regio besloten om het aan een nieuwe bestudering te 

onderwerpen en uitvoeriger te rapporteren. Destijds zijn verspreid over drie vuursteen-

concentraties (cat. 21, 22 en 23) 32 artefacten verzameld.10 Bij de heranalyse bleken 31 

artefacten aanwezig te zijn (figuur 3.4), van de zuidoostelijke concentratie 23 mist één 

artefact (zie figuur 2.1).

3.3.2 Grondstof

Het materiaal bestaat bijna uitsluitend uit vuursteen (N=29). Buiten het vuursteen 

zijn alleen binnen vindplaats 22 twee kwartsiet artefacten herkend, bij beide gaat het 

om Wommersomvariëteit. Wat het uitgangsmateriaal betreft kan gesteld worden dat 

secundair vuursteen en kwartsiet is verzameld. Bij alle artefacten waar nog restanten 

van de oorspronkelijke buitenkant aanwezig zijn, gaat het om gerolde buitenkant, 

hetzij met nog restanten van de witte cortex, hetzij met gepatineerd vuursteenop-

pervlak. Vanwege het secundaire karakter, varieert het materiaal sterk in kleur. Het 

feit dat secundair materiaal verzameld is, wordt ook weerspiegeld door de gemiddeld 

kleine omvang van de vuurstenen. Het grootste artefact heeft een maximale dimensie 

van 4,8 cm en het meeste materiaal is niet groter 3,5 cm. 

Dit secundaire vuursteen zal ergens verzameld zijn waar grindhoudende afzettingen 

(dicht) aan de oppervlakte liggen. Voor de vindplaatsen zijn de meest naburige locaties, 

waar dit het geval is, gelegen op zo’n 65 km ten zuidwesten, in een kleine zone tussen 

Ieper en Roeselare in zuidwest Belgie, of 100 km ten oosten in een uitgestrekte 

noordwest-zuidoost georiënteerde zone die zich uitstrekt van Oosterhout (Nederland) 

tot aan Lanaken (België).11 Het Wommersomkwartsiet betreft een verkiezelde zand- 

en grindafzetting (silcreet) uit het vroeg Eoceen met een zeer specifieke herkomst, 

nabij Wommersom in centraal-België. Dit is eveneens op ca. 100 km van de vindplaats 

Zandstraat – Sint Janscappelle gelegen.12

10  Schute 1997, 45-46.
11  Mulder et al 2003 ; Bodemkaart België 1971
12  Robinson 2016, 241.
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Figuur 3.4 
Overzicht van het aangetroffen steen en 
vuursteen van de vindplaats Zandstraat – Sint 
Janscapelle. Links  concentratie 21, midden 
concentratie 22 en rechts concentratie 23.
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Figuur 3.5 
Prismatische klingkern (concentratie 21).

Figuur 3.6 
Klingkern met twee slagvlakken (concentratie 
23). 

Figuur 3.7 
Boor (concentratie 23).
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Typo- en technologische beschrijving
Het materiaal is over het algemeen goed geconserveerd, echter vertoont wel 

wisselende mate van verbranding. Concentratie 22 bezit het meest verbrande 

materiaal (47%), terwijl bij concentratie 23 en 21 het slechts respectievelijk om 20% en 

17% gaat. Voor concentratie 22 heeft dit wel tot gevolg gehad dat vier stukken door 

verbranding dermate gefragmenteerd waren dat een goede determinatie van het 

artefacttype niet meer mogelijk was.

Artefacttype cat. 21 cat. 22 cat. 23

Afslag 3 4 3*

Kling 1 2*

Afslagwerktuig

schrabber 3

Boor 1

afgeknot 1

Klingwerktuig

geretoucheerd 1 2

gekerfd 1

Kern

klingkern 2 1 1

Brok

Overig afval

geretoucheerd 1

Onbepaald 4

Totaal 6 15 10

N verbrand 1 7 2

% verbrand 17 47 20

Binnen alle drie de concentraties zijn kernen, debitage en werktuigen aangetroffen, 

duidelijk aangevend dat ter plaatse vuursteen is bewerkt en gebruikt. Op basis van 

de artefactensamenstelling kan gesteld worden dat het vuursteen van alle drie de 

vuursteenconcentraties de weerslag vertegenwoordigt van een klingtechnologie. Alle 

drie de plekken hebben zowel klingkernen als klingen en klingwerktuigen opgeleverd. 

Daarnaast komen afslagen en afslagwerktuigen ook voor.   Onder de kernen bevindt 

zich een smalle prismatische klingkern (cat. 21) met één slagvlak, van waaruit het stuk 

rondom is afgebouwd (figuur 3.5). Een vergelijkbare kern met één slagvlak komt van 

concentratie 23 en is niet rondom gereduceerd, maar slechts aan één kant, de andere 

kant is ongemoeid gelaten. De twee ander klingkernen zijn meer gedrongen van vorm. 

Deze zijn vanuit twee haaks op elkaar liggende slagvlakken afgebouwd (figuur 3.6). 

Opvallend is dat de meeste klingen een grotere omvang hebben dan de 

klingnegatieven op de kernen. Gelet op het hoge percentage oorspronkelijke 

buitenkant dat de meeste klingen op de dorsale zijde nog bezitten, vertegenwoor-

digen deze klingen vermoedelijk artefacten die in een vroeg stadium van reductie 

zijn gevormd, toen de kern nog zijn grootste omvang had. Het is onwaarschijnlijk dat 

deze klingen de weerslag zijn van een gebruik van de vindplaats gedurende meerdere 

periodes.

Het aandeel werktuigen mag hoog genoemd worden. In totaal bezitten tien artefacten 

retouche, waaronder vijf afslagen, vier klingen en een stuk afval. Drie afslagen 

zijn typologisch te classificeren als schrabbers, één  als boor (figuur 3.7) en één als 

afgeknot. Onder de klingen zit één gekerfd stuk. De overige stukken betreffen niet 

diagnostische of incomplete geretoucheerde artefacten. 

Tabel 3.1
Aantal vuurstenen per artefacttype per 
vuursteenconcentratie (cat. nr).
*Inclusief één kwartsiet artefact
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De drie complexen bevatten geen typologisch dateerbare gidsartefacten in de vorm 

van spitsen. Wel bezit het vuursteenmateriaal enkele kenmerken die de in 1997 

gestelde mesolithische datering van de vindplaatsen ondersteunen. Deze staan los van 

het feit dat aardewerk ontbreekt en dit een neolithische of jongere ouderdom onwaar-

schijnlijk maakt. Ten eerste betreft dit de gemiddeld kleine omvang van het materiaal, 

hetgeen typisch is voor het mesolithicum. Met name de kleine klingnegatieven op 

kernen zijn van een in het mesolithicum gangbare omvang. Daarnaast vertoont 

de kernafbouw sterke overeenkomsten met kernafbouw binnen een recent 

beschreven grote mesolithische vindplaats nabij Swifterbant.13 Ook de vondst van 

Wommersomkwartsiet wijst in de richting van een mesolithische datering. Hoewel het 

gebruik van Wommersomkwartsiet al vanaf het midden-paleolithicum is vastgesteld, 

is het materiaal met name in het midden- en laat mesolithicum veelvuldig gebruikt en 

wordt het over relatief grote afstand van de bron aangetroffen.14 Dit laatste suggereert 

dat de meest waarschijnlijke datering voor concentratie 22 wellicht in de jongste twee 

periodes van het mesolithicum valt. 

3.4 Historische kaart van Horenbault

Tijdens de uitvoering van het project werd bekend dat er een nagetekende historische 

kaart van Horenbault uit 1620 in eigendom is bij het Stichting Heemkundige Kring Sas 

van Gent. Op deze kaart is sint Janscapelle ook aangegeven (figuur 3.8). Wat vooral 

opmerkelijk is aan deze kaart is het onderschrift. “In kavel 12 kan men de ruines vinden 

van het in 1488 verdronken St Jans Kappelle”. Hier is sprake van ruïnes in meervoud. 

13  Niekus et al. 2013.
14  Robinson 2016, 241-243.
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Fig 3.8 
Kaart uit 1620 van Jacques Horenbault. Bron: Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent. Met een pijl is de ligging van de Sint Janscapelle weergegeven.



Sint JanScapelle    33

Verkennend en waarderend booronderzoek

Jos de Moor & Adrie Tol

4.1 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende en waarderende fase van 

het IVO-Overig. Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie 

Inventariserend Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0 en het vooraf opgestelde Plan van 

Aanpak.15 

Tijdens het booronderzoek zijn op vindplaats Sint Janscapelle in totaal 140 

verkennende boringen (figuur 4.1: 1-76 en 80-143) en 76 waarderende boringen 

(figuur 4.8) gezet. De verkennende boringen zijn verdeeld over 10 raaien haaks op de 

oriëntatie van de dekzandrug. De afstand tussen de boringen op de raai bedraagt 25 

m. Doel van het verkennend booronderzoek was om de dekzandrug beter in kaart te 

brengen en de mate van intactheid ervan te bepalen. Daarnaast diende het verkennend 

booronderzoek om de archeologische potentie van het bouwblok van Hereijgers vast 

te stellen.

In de zones met een intacte bodem zijn op de raaien van de verkennende fase om 

de 10 m waarderende boringen gezet. Doel was om de aanwezigheid van vuursteen-

vindplaatsen in de top van het dekzand vast te stellen en deze globaal te begrenzen. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om dit waarderend booronderzoek in alle intacte 

delen van de dekzandrug uit te voeren. Toen tijdens een evaluatie na het plaatsen van 

de waarderende boringen in het noordelijke en westelijke perceel bleek dat geen van 

de monsters indicatoren voor de aanwezigheid van vuursteenvindplaatsen hadden 

opgeleverd, is het resterende deel van het waarderend onderzoek in overleg met de 

opdrachtgever voortijdig beëindigd.  De indruk bestond namelijk dat door de lage 

gaafheid van de dekzandafzettingen, eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen 

zwaar zouden zijn aangetast en daardoor een zeer lage vondstdichtheid zouden 

hebben. Booronderzoek is bij een lage vondstdichtheid geen zinvolle prospectieme-

thode (zie paragraaf 4.2).

Het bouwblok van Hereijgers is verkennend onderzocht met 11 verspreid geplaatste 

boringen (figuur 4.2). 

De verkennende boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter 

van 7 cm. De boringen zijn tot in de C-horizont van het dekzand gezet, ter hoogte 

van de dekzandrug maximaal tot 2,2 m –Mv en ter hoogte van het bouwblok 

van Hereijgers tot maximaal 3,3 m -Mv. De boringen zijn in het veld beschreven 

volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan de 

NEN5104 norm. Alle grond is door het snijden en verkruimelen van de boorkern met 

het blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. Het kalkgehalte van het 

aangetroffen sediment is bepaald door bedruppeling met een HCl oplossing (10%). 

De boorpunten zijn ingemeten met een dGPS. Tegelijkertijd is de maaiveldhoogte 

met deze apparatuur bepaald. De geschatte meetfout bedraagt maximaal 2,5 cm. De 

boorkolommen zijn als bijlage 2 achter in het rapport opgenomen.

15  Laan & Tol 2016.
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Figuur 4.1
Boorpuntenkaart vindplaats Sint Janscapelle.
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De waarderende boringen zijn geplaatst met een 10 cm Edelman-boor; van het 

opgeboorde materiaal zijn grondmonsters genomen van de top van het dekzand en 

de basis van de afdekkende laag. De boorpunten zijn ingemeten met een dGPS. De 

grondmonsters zijn na afloop in Leiden met kraanwater gezeefd over een zeef met 

een maaswijdte van 3 mm. Het zeefresidu is geïnspecteerd op de aanwezigheid van 

archeologische indicatoren. 

4.2 Resultaten verkennend en waarderend booronderzoek Sint 
Janscapelle

4.2.1 Verkennend booronderzoek
Het plangebied kent over het algemeen een sterk homogene bodemopbouw, 

bestaande uit mariene (getijde) afzettingen behorende tot de Formatie van Naaldwijk/

Laagpakket van Walcheren die zich op dekzand (Formatie van Boxtel, Laagpakket 

van Wierden) bevinden. Alleen in boring 55 is tussen de mariene sedimenten en het 

dekzand een laagje veen (Hollandveen / Formatie van Nieuwkoop) aangetroffen.

De mariene afzettingen bestaan uit kalkrijke, matig tot uiterst siltige klei en uit kalkrijk 

uiterst siltig fijn zand. De afzettingen bevatten veelal schelpresten en/of schelpgruis. 

Het dekzand bestaat uit kalkloos, zwak siltig matig fijn zand. 

Het verkennend booronderzoek richtte zich specifiek op de bodemvorming in en de 

diepteligging van het pleistocene dekzand. Binnen onderhavig project is het namelijk 

van belang om te weten of het oorspronkelijke dekzandoppervlak nog aanwezig is 

(met een intacte podzolbodem), of dat dit oorspronkelijke oppervlak is verdwenen 

(waarbij ook mogelijke archeologische resten zijn verdwenen). 

501

502

503

504505

506

508

509

510

511

512

44000

44000

44200

44200

36
50

00

36
50

00

36
52

00

36
52

00

N

100m0

N:\Lopende Projecten\1580 IVO Terneuzen Zandstraat Sint Janscapelle\2.uitwerking\1.sporen_en_structuren\Workspaces\StJansCapelle_BP_Herijgers.WOR (27-7-2017)

Figuur 4.2
Boorpuntenkaart bouwblok van Hereijgers.
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Teneinde hier uitsluitsel over te krijgen, is bij het beschrijven van de boringen specifiek 

gelet op de aanwezigheid van bodemhorizonten van een podzolbodem. Een volledig 

intacte podzolbodem in het dekzand bestaat (van boven naar beneden) in principe uit 

de volgende bodemhorizonten:

- A horizont: in deze bovenste horizont heeft humusaanrijking plaatsgevonden; 

de horizont is zeer donker van kleur, is sterk humeus en kan zelfs een iets venig 

karakter hebben.

- E horizont: dit is de zogenaamde uitspoelingshorizont, hier zijn humus, ijzer en 

aluminium uitgespoeld. Deze horizont heeft vaak een kenmerkende grijze kleur. 

- B horizont: in deze horizont zijn zowel humus, almede ijzer- en aluminiumdeeltjes 

vanuit de bovenliggende horizonten ingespoeld. De horizont waarin humus is 

ingespoeld is de Bh horizont en is veelal donderbruin van kleur. De horizont waarin 

de ijzer- en aluminiumdeeltjes zijn ingespoeld, is roodbruin of oranjebruin van kleur 

en is aangeduid als een Bs horizont.

- C horizont: dit betreft het zogenaamde moedermateriaal dat niet door 

bodemvorming is beïnvloed. Dit materiaal bevat geen humus en ijzer-/aluminium-

deeltjes en heeft veelal een bruingele kleur.

Figuur 4.3 
Top van het dekzand cm- mv.
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Figuur 4.4 
Overzichtskaart met de in het dekzand aan-
wezige bodemhorizonten.
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Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de ligging van de dekzandrug in grote 

lijnen overeenkomt met de rug zoals deze door Bazen is gekarteerd (vergelijk figuur 

4.3 met figuur 2.1). Ook de dekzandkop in het zuidwesten van het onderzoeksgebied 

was reeds door Bazen vastgesteld, al lijkt deze iets hoger te zijn dan Bazen aangeeft. 

De top van de dekzandrug ligt op circa 0,9 m +NAP (o,4 m –Mv), de laagste delen rond 

0,3 m –NAP (1,35 m –Mv). De top van de dekzandkop in het zuidwesten bevindt zich op 

circa 0,7 m +NAP (0,4 m –Mv). 

De grondwaterstand was in de boringen met dekzand niet goed vast te stellen, 

mogelijk omdat deze in veel gevallen dieper lag dan de boordiepte. Alleen in enkele 

boringen met dikke mariene afzettingen is de grens tussen oxidatie en reductie 

zichtbaar op circa 1,2 m –Mv.

Bij het verkennend booronderzoek zijn bodemprofielen waarin AEBC, ABC en/of EBC 

horizonten zijn aangetroffen beschouwd als intacte bodemprofielen. In figuur 4.4 is de 

verspreiding van de aangetroffen bodemhorizonten weergegeven, geprojecteerd op de 

AHN2. In het plangebied zijn in beperkte mate intacte podzolbodems aanwezig. Deze 

Figuur 4.5 
Diepteligging van de top van het dekzand 
t.o.v. maaiveld.
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komen deels voor op de top van dekzandrug (ondiep onder maaiveld), maar vooral op 

de flanken van de dekzandrug (zie figuren 4.4 en 4.5). 

In het merendeel van de boringen is een zogenaamd AC profiel aanwezig, bestaande 

uit een dikke (vaak meer dan 40 cm dik), sterk humeuze A-horizont die direct 

op het moedermateriaal (C-horizont) ligt. Een dergelijk profieltype betreft een 

beekeerdgrond, waarbij wel moet worden opgemerkt dat de term “eerdgrond” hier 

geen relatie heeft met een eventueel menselijke bewerking van de bodem (door het 

opbrengen van een plaggendek of door het ploegen van de bodem). Beekeerdgronden 

ontstaan in relatief vochtige condities op zandgronden. Door de vochtige condities 

kan het organisch bodemmateriaal niet snel afbreken en een hoge grondwaterstand 

verhindert een transport van het humus naar dieper liggende bodemhorizonten, 

waardoor er een “ophoping” van organisch materiaal plaatsvindt.

De AC profielen bevinden zich vooral op de flanken van de dekzandrug en in de relatief 

lage delen van het dekzandlandschap.

Figuur 4.6 
Dikte van de mariene afzettingen (in cm’s).
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Bijna overal op de hoogste delen van de dekzandrug bevindt de C-horizont van 

het dekzand zich direct onder de (kleiige) bouwvoor. De aanwezigheid van alleen 

de C-horizont in het dekzand geeft aan dat er aftopping van het dekzand heeft 

plaatsgevonden. Waarschijnlijk betreft dit aftopping veroorzaakt door de mens, 

bijvoorbeeld als gevolg van beakkering, egalisatie van het land of voor de winning 

van zand. Het feit dat de bouwvoor iets kleiig is, betekent dat de dekzandrug 

oorspronkelijk afgedekt was door getijdenafzettingen.

In enkele gevallen, waar een afgetopt dekzandprofiel dieper onder maaiveld 

aanwezig is (met name boringen 41, 42, 47, 95-97, 106, 107, 111 en 124), ligt op het 

dekzand een dik pakket mariene afzettingen (zie figuur 4.6). Vermoedelijk hebben 

hier  getijdegeultjes gelopen. In figuur 4.7 is te zien dat de verspreiding van de lager 

gelegen, verstoorde dekzandprofielen in grote lijnen correspondeert met het verloop 

van de cropmarks uit de luchtfoto’s die als mogelijke geulen zijn geïnterpreteerd 

(zie paragraaf 3.1). Hieruit kan worden afgeleid dat de geulen de lagere delen in het 

dekzandreliëf hebben gevolgd waarbij ze zich in het dekzand hebben ingesneden.

Figuur 4.7 
De als getijdegeultjes geïnterpreteerde 
cropmarks (zie figuur 3.2) geprojecteerd op 
het gereconstrueerde reliëf van het dekzand 
(diepte t.o.v. maaiveld) met aangegeven de in 
het dekzand aanwezige bodemhorizonten.
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4.2.2 Waarderend booronderzoek

Tijdens het onderzoek van Raap in 1997 zijn daar waar de dekzandrug dagzoomt 

drie concentraties met mesolithisch vuursteen aan het oppervlak aangetroffen. Op 

de plekken waar tijdens het verkennend booronderzoek (deels) intact dekzand is 

vastgesteld, zijn op de boorraaien om de 10 m monsters van de top van het dekzand en 

de basis van de afdekkende laag genomen (figuur 4.8). In totaal zijn 75 monsters van 

de top van het dekzand (monsters 2001 t/m 2075)  en 75 monsters van de afdekkende 

laag(monsters 1001 t/m 1075)  genomen. De monsters zijn met kraanwater gezeefd 

over een zeef  met een maaswijdte van 3 mm. De residuen zijn geïnspecteerd op 

archeologische indicatoren. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage 3.  

59% (44 stuks) van de monsters van de afdekkende laag hebben archeologische 

indicatoren opgeleverd. Het gaat om rood gekleurd puin (fragmenten van baksteen), 

houtskool, sintels en enkele scherven aardewerk. Het betreft materiaal dat 

samenhangt met de middeleeuwse bebouwing op het terrein en/of dat met bemesting 

van elders is aangevoerd. 

35% (26 stuks) van de monsters van de top van het dekzand hebben archeologische 

indicatoren opgeleverd. Ook hier gaat het om  rood gekleurd puin (fragmenten 

van baksteen), houtskool, sintels16 en een scherf aardewerk. Er zijn geen splinters 

vuursteen of natuursteen aangetroffen. Het rood gekleurd puin en de scherf aardewerk 

(kogelpot) duiden erop dat de meeste indicatoren als (middeleeuwse) vervuiling uit 

de afdekkende laag kunnen worden geïnterpreteerd. Dit kan ook voor het houtskool 

gelden, maar deze indicator kan ook in situ liggen. De vraag is echter of dit houtskool 

een natuurlijke dan wel antropogene achtergrond heeft. Vanwege de onduidelijke 

context (vervuiling of in situ) en achtergrond (natuurlijk of antropogeen) is dit 

houtskool niet geschikt voor 14C-onderzoek.

4.2.3 Conclusie

Uit het verkennend booronderzoek is duidelijk geworden dat morfologisch gezien 

de dekzandrug nog duidelijk (deels afgedekt) in het plangebied aanwezig is. Het 

booronderzoek heeft echter ook duidelijk gemaakt dat het oppervlak van deze 

dekzandrug slechts nog op enkele locaties geheel intact aanwezig is. Het hoogste 

deel van de dekzandrug dagzoomt, waardoor de oorspronkelijk aanwezige  

bodemhorizonten inmiddels vrijwel volledig in de bouwvoor zijn opgenomen. Vaak 

is hier sprake van een C-horizont direct onder een circa 35 cm dikke bouwvoor. Op 

de flanken zijn vaak podzolbodems aanwezig die als gevolg van de 15e eeuwse 

overstromingen deels zijn geërodeerd. Onderaan de flanken en in de dekzandlaagten 

zijn beekeerdgronden aanwezig, die vaak nog wel intact zijn maar in het verleden 

waarschijnlijk te nat voor bewoning. 

Het feit dat ter plaatse van vindplaats Sint Janscapelle bijna geen intacte bodems 

in het dekzand resteren, betekent dat eventueel aanwezige steentijd-sites deels of 

geheel verstoord zullen zijn. De drie vuursteenconcentraties uit 1997 zijn hier een 

voorbeeld van. Deze zijn door ploegactiviteiten waarbij de top van de onderliggende 

dekzandrug is “onthoofd”, aan het maaiveld komen te liggen. Er zal zeker geen sprake 

zijn van een goed geconserveerd steentijd-landschap vol vuursteen-sites op de flanken 

van de dekzandrug. De te verwachte vuursteen-sites zijn aangetast en zullen zich 

16  Sintels zijn gecontroleerd door steentijdspecialist S. Knippenberg om te controleren of er 
geen klappersteen/verglaasd houtskool tussen zit dat verband kan houden met de productie 
van pek. Dit bleek niet het geval te zijn.
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Figuur 4.8 
Overzicht van de waarderende boringen gepro-
jecteerd op de vindplaatsenkaart van het RAAP-
onderzoek.
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daarom kenmerken door een relatief lage vondstdichtheid. Daardoor zijn ze moeilijk 

met booronderzoek op te sporen. Mogelijk is dit een verklaring voor het ontbreken 

van indicatoren voor de aanwezigheid van vuursteenvindplaatsen bij het waarderend 

booronderzoek.

4.3 Resultaten verkennend booronderzoek op bouwblok van 
Hereijgers

De bodem bestaat bijna overal uit getijdeafzettingen op dekzand. De getijdeafzet-

tingen hebben dezelfde kenmerken als die ter plaatse van vindplaats Zandstraat-Sint 

Janscapelle (niet tot licht humeuze, matig tot uiterst siltige klei en niet tot matig 

humeus, sterk tot uiterst siltig zand). De getijdenafzettingen hebben een dikte van 0,9 

tot 1,65 m. In boring 508 zijn tot 3,3 m –Mv getijdenafzettingen aangetroffen. Tussen 

1,6 en 3,3 m –Mv bevindt zich een pakket slappe, sterk siltige klei. Daarboven een 

dunne laag veen. Tot 1,5 m –Mv is een pakket met kleiige op zandige getijdeafzettin-

gen aanwezig. In de zandige afzettingen zijn grindjes aangetroffen. Vermoedelijk ligt 

hier een getijdegeul. 

De top van de getijdeafzettingen is doorgaans tot 35 á 50 cm –Mv verstoord door het 

gebruik van het terrein als erf (figuur 4.9). Alleen in boringen 502, 503 en 506 zijn de 

getijdeafzettingen dieper verstoord (tot maximaal 1,6 m-Mv).

Figuur 4.9 
Bouwkavel Hereijgers. De boringen met 
de diepte van de basis van de afdekkende 
getijdeafzettingen en de verstorings-
diepte.
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De basis van het profiel bestaat in boringen 501-506 en 509-512 uit zwak siltig dekzand 

(figuur 4.10). Er is over het algemeen weinig reliëf in het dekzand: de top ligt bijna 

overal tussen  0,04 en 0,36 m +NAP; alleen in boring 11 ligt het dekzand dieper (0,69 

m -NAP). In boringen 505 en 506 bestaat de top van het dekzand uit een podzolbodem 

(AE –horizont). In boring 504 en 510-512, waar het dekzand wat dieper ligt, is sprake 

van een beekeerdgrond (venige A –horizont en AC-profiel). In boringen 501-503 en 509 

was de bodem tot in de C-horizont verstoord. 

In verschillende boringen zijn in de bouwvoor, de getijdeafzettingen, de oude akker en 

de top van het dekzand puinfragmenten aangetroffen. De betekenis van het materiaal 

is onduidelijk. Het kan te maken hebben met het gebruik van het perceel als boerenerf, 

maar het kan ook om verplaatst materiaal gaan.

Geconcludeerd kan worden dat het verkennende booronderzoek geen aanwijzingen 

heeft opgeleverd voor de aanwezigheid van cultuurlagen in de getijdeafzettingen op 

het bouwblok van Hereijgers. De kans dat in de top van het dieper gelegen dekzand 

archeologische resten aanwezig zijn is laag. In het merendeel van de boringen is de top 

van het dekzand verstoord of te nat voor bewoning (beekeerdgrond).

Figuur 4.10 
Bouwkavel Hereijgers. Het gerecon-
strueerde reliëf van het dekzand met 
per boring aangegeven de aanwezige 
bodemhorizonten.



Sint JanScapelle    45

Het booronderzoek sluit niet uit dat dicht onder het maaiveld, in de top van de getij-

deafzettingen, resten van de historische bebouwing (vanaf 17e eeuw)  aanwezig zijn. 

Dergelijke resten zijn met booronderzoek niet goed in kaart te brengen. Overigens zijn 

de afdekkende getijdeafzettingen (vroeger Duinkerke IIIB genoemd) vanuit het arche-

ologiebeleid van de gemeente Terneuzen vrijgesteld van archeologisch vervolgonder-

zoek.
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Oppervlaktekartering

Michiel Goddijn & Adrie Tol

5.1 Methodiek

Het oppervlak van de beschikbare percelen met een redelijke tot goede vondstzicht-

baarheid (perceel 25 en westelijke deel perceel 385, zie figuur 1.1) zijn gekarteerd langs 

noord-zuid georiënteerde raaien met een onderlinge afstand van 25 m. Langs elke raai 

zijn alle vondsten opgeraapt en per lengtevak van 10 m verzameld (figuur 5.1). Hierbij 

is tevens een metaaldetector ingezet. Om zo efficiënt mogelijk te werken en om de 

aantallen per vak onderling vergelijkbaar te houden, gold als uitgangspunt om per vak 

maximaal 5 minuten aan het verzamelen van vondsten te besteden. De karteringsvak-

ken zijn met GPS ingemeten. 
Figuur 5.1 
Overzicht van nummering van de gekarteerde 
raaien en de verzamelvakken.

5
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De vondsten zijn per vak geteld en op vondstcategorie uitgesplitst. Het aardewerk is 

op baksel gedetermineerd. Van de overige vondstcategorieën zijn de duidelijke vormen 

en de dateerbare vondsten gedetermineerd. In bijlage 4 is een overzicht gegeven van 

de resultaten van de determinatie van het vondstmateriaal per vondstnummer en 

categorie.

5.2 Aard en ouderdom van het vondstmateriaal

In totaal zijn tijdens de veldkartering 1591 vondsten opgeraapt (tabel 5.1). Als we 

het botfragment en de indetermineerbare vondst buiten beschouwing laten, zijn 

er drie hoofdcategorieën te onderscheiden. De grootste vondstcategorie bestaat 

uit bouwmateriaal. Hierbinnen overheerst het baksteen (n=311), dat vanwege de 

hoge fragmentatiegraad in de meeste gevallen niet gedateerd kon worden. Alleen 

enkele jongere bakstenen waren op grond van hun afwijkend baksel in de Nieuwe 

tijd C te plaatsen. Naast fragmenten van bakstenen zijn ook acht stukken leisteen en 

twee fragmenten natuursteen aangetroffen. Het gaat bij het natuursteen om twee 

fragmenten kolenkalk (V331 en V443). Deze kalksteenvariëteit, ook wel Belgische 

hardsteen genoemd,  is een fijnkorrelige donkergrijze steen met een klein aandeel 

witte fossielfragmenten. Het ontleent zijn donkere kleur aan een hoog gehalte 

bitumen.  Het is sinds de Romeinse tijd als bouwsteen gebruikt, maar is met name 

vanaf de middeleeuwen een veel gebruikte grondstof bij steenbouw. Het komt voor 

in afzettingen uit het Vroeg-Carboon, die in de Belgische en Noord-Franse Ardennen 

dagzomen.  Daar wordt het ook nu nog op grote schaal gewonnen als grondstof 

voor bouw- en sierstenen.  Sporadisch treft men het ook in de Maasafzettingen aan. 

De twee verzamelde stukken betreffen fragmenten die van grotere hoekige stenen 

afkomstig zijn, waarschijnlijk bouwblokken. Bij één stuk (v.331) is duidelijk te zien dat 

het van een dergelijke steen is afgeslagen, het andere stuk is door verwering minder 

goed te duiden, maar waarschijnlijk is dit ook een afslagfragment. 

De metaalvondsten bestaan vrijwel uitsluitend uit voorwerpen van ijzer (spijkers, 

ringen en muurankers) die niet scherper te dateren zijn dan middeleeuwen of Nieuwe 

tijd. Twee metalen zijn van koper: een duit uit de 17e of 18e eeuw en een knoop.

Het aardewerk bestaat voor 61% uit baksels en vormen die mogelijk ouder zijn dan 

1488, de datum dat Sint Janscapelle verlaten werd (tabel 5.2). Al het overige aardewerk 

is zeker jonger dan deze datum en kan daarmee geen verband houden met de 

verdronken bebouwing. 

bouwmateriaal 1312

metaal 89

aardewerk 87

bot 1

niet te determineren 2

totaal 1591

Paffrath 10-13e eeuw 1

grijsbakkend 14-16e eeuw 1

roodbakkend 13-16e eeuw 24

14-18e eeuw 25

16-20e eeuw 5

indetermineerbaar 19

steengoed 15-16e eeuw 1

17-19e eeuw 2

majolica 16-20e eeuw 1

industrieel wit 18-20e eeuw 7

europees porselein 19-20e eeuw 1

totaal 87

Tabel 5.1
Overzicht van de oppervlaktevondsten per 
vondstcategorie.

Tabel 5.2 
Overzicht van het aardewerk per baksel en 
datering.
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5.3 Verspreiding van de vondsten

5.3.1 Verspreiding

In figuren 5.3 tot en met 5.6 is de verspreiding van de oppervlaktevondsten 

weergegeven. Er is een onderscheid gemaakt tussen aardewerk (mogelijk) ouder dan 

1500 (al het “zeker” jongere materiaal is van na de inundaties), baksteen en tegels die 

een weerspiegeling kunnen zijn van de ligging van steenbouw, en alle vondstcatego-

rieën bij elkaar.

De volgende zaken vallen op:

· Er is bij aardewerk dat (mogelijk) ouder dan 1500 dateert een duidelijke 

concentratie in het zuidwesten aanwezig. Hier bevindt zich 30% van het oudere 

aardewerk. Opvallend is dat in de vakken met ouder aardewerk nauwelijks meer 

bouwmateriaal aanwezig is.  

· Bij baksteen en tegels concentreert het overgrote deel (ruim 60%) zich centraal 

op het zuidelijke deel van de zandrug. Binnen deze concentratie is nauwelijks 

aardewerk aangetroffen. Opvallend is wel dat de enige scherf uit de Volle 

middeleeuwen (scherf Paffrath uit de 10e – 13e eeuw) afkomstig is van deze plek. 

Ten noordwesten en noordoosten van de concentratie zijn twee fragmenten  van 

grotere hoekige stenen van kolenkalk aangetroffen, waarschijnlijk bouwblokken.

5.3.2 Interpretatie 

De kleine concentratie met aardewerk in het zuidwesten van het onderzoeksgebied ligt 

op de dekzandkop ten westen van de dekzandrug. Mogelijk hebben we hier te maken 

met nederzettingsafval, en weerspiegelt de concentratie de ligging van een nederzet-

tingsterrein ter plaatse. Omdat er nauwelijks bouwmateriaal (baksteen en tegels) is 

aangetroffen, is het niet aannemelijk dat het om steenbouw gaat maar moet eerder 

gedacht worden aan een nederzetting in houtbouw. Opgemerkt dient wel te worden 

dat het aardewerk vooral bestaat uit roodbakkend aardewerk en steengoed dat niet 

scherp is te dateren en zowel uit de periode  voor als na de overstromingen van 1488 

kan komen. In het laatste geval was Sint Janscapelle al verlaten.

De dichte concentratie met vooral bouwmateriaal in het zuiden van de dekzandrug 

duidt op de aanwezigheid van steenbouw in de ondergrond. Omdat de vondst-

concentratie exact op de plek ligt waar de locatie van de kapel wordt vermoedt 

(vergelijk figuren 5.4 en 5.5 met figuren 3.2 en 3.3), is het aannemelijk dat het om de 

aangeploegde resten hiervan gaat. Het is niet aannemelijk dat het om resten van een 

Figuur 5.2 
Scherf van Paffrath-aardewerk (V442).
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Figuur 5.3 
Overzicht van de verspreiding van 
de oppervlaktevondsten: aardewerk 
(mogelijk) ouder dan 1500.
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Figuur 5.4 
Overzicht van de verspreiding van de 
oppervlaktevondsten: baksteen en tegels. 
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Figuur 5.5
Overzicht van de verspreiding van de oppervlaktevondsten: 
alle vondstcategorieën.
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Figuur 5.6 
Veldkartering Totaal gewicht: alle vondstcategorieën.



54 Sint JanScapelle

nederzetting gaat. In dat geval zou je veel meer aardewerk (nederzettingsafval) tussen 

de oppervlaktevondsten verwachten dan de handvol die nu is aangetroffen.  Mogelijk 

hangt de ter plekke aangetroffen Paffrath-scherf samen met de oudste fase van Sint 

Janscapelle die ergens in de 12e of 13e eeuw geplaatst moet worden. 
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Geofysisch onderzoek

Walter Laan, Ferry van den Oever  & Karel-Jan Kerckhaert

6.1 Inleiding

Geofysisch onderzoek is niets meer dan het registreren van contrastverschillen. Deze 

contrastverschillen dienen echter zodanig te zijn, dat ze met de gebruikte techniek 

daadwerkelijk registreerbaar zijn. Deze verschillen kunnen vervolgens gevisualiseerd 

worden en op basis van achtergrondgegevens kunnen deze geïnterpreteerd worden.

Het succes van een geofysisch onderzoek hangt samen met een aantal factoren 

waaronder de belangrijkste hieronder zijn weergegeven:

· heeft het datgene waar men in geïnteresseerd is eigenschappen die voldoende 

contrast geven met zijn omgeving voor de te gebruiken techniek?

· wat zijn de storende omgevingsfactoren (verkrijgen optimaal signal-to-noise ratio, 

dieptebereik etc)?

· welke resolutie (horizontaal-verticaal) is noodzakelijk en is dit mogelijk?

De in de archeologie meest gebruikte (sub-surface) geofysische meettechnieken 

zijn magnetometrie, grondradar, weerstandsmetingen en EMI-metingen 

(Electromagnetische Inductie). Elke methode heeft zijn eigen sterke en mindere 

kenmerken voor archeologische prospectie. 

In het bureauonderzoek voorafgaand aan dit onderzoek werd geadviseerd om in het 

vervolgonderzoek als eerste de methode magnetometrie te gebruiken. Daarbij zou een 

eventueel aanvullend onderzoek met weerstandsmetingen als optie open gehouden 

moeten worden. Beide type metingen zijn uitgevoerd binnen het onderzoeksgebied. 

Het magnetometrisch onderzoek is uitgevoerd door Saricon. Het weerstandsonder-

zoek is uitgevoerd door vrijwilligers van de AWN en de WAH in samenwerking met de 

projectbegeleider van de gemeente Terneuzen. De apparatuur is beschikbaar

gesteld door de SCEZ.

6.2 Methodiek

6.2.1 Magnetometrie

Achtergrond
Overal op aarde is sprake van een aardmagnetisch veld. Magnetometrie is een passieve 

methode die variaties in het aardmagnetisch veld op een bepaald plek meet.  Deze 

variaties kunnen het gevolg zijn van een wijde reeks van door de mens veroorzaakte 

fenomenen, zoals leidingen en  archeologische objecten of sporen.  Magnetometrisch 

onderzoek wordt bij archeologisch onderzoek doorgaans ingezet om kuilen, greppels, 

ovens en (bak)steen te vinden in de ondergrond.  Voorwaarde om de fenomenen te 

detecteren is dat deze contrasteren met de magnetische eigenschappen van de matrix 

waarin zij zich bevinden. Uiteraard is de methode gevoelig voor de aanwezigheid van 

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

voor explosievenonderzoek.

6
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Magnetometrisch onderzoek is de meest snelle geofysische meetmethode.  Door 

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

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

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

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

gebruikt . 

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

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

methoden (als bijvoorbeeld weerstandsonderzoek) ingezet die een hogere resolutie 

kunnen leveren. 

 

De motivatie voor de keuze voor magnetometrie was tweeledig.17 Enerzijds was 

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

oppervlaktes gemeten worden. Anderzijds was de gevoeligheid van magnetometrisch 

onderzoek voor muurwerk in de ondergrond een belangrijk pluspunt om voor deze 

methode te kiezen in het  gebied rond Sint Janscapelle.  Daarbij kan worden aangevuld 

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

zeer waarschijnlijk geen obstructie voor magnetometrisch onderzoek zou opleveren. 

Een beperking van de magnetometrie is dat deze methode slechts  tot circa 1 m –Mv 

werkt. In het geval van Sint Janscapelle, waar de steenbouw dicht onder de bouwvoor 

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

onderzoek.

17  Schute & Kerckheart 2015.

Figuur 6.1
Ligging onderzoeksgebied magnetometrisch 
onderzoek (perceel 25, zie figuur 1.1).
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Onderzoeksgebied
Doel van het magnetometrisch onderzoek is om vast te stellen of in het onderzoeks-

gebied resten van steenbouw in de bodem aanwezig zijn. Er is voor gekozen om 

het centrale deel (perceel 25 en zuidelijke deel perceel 300) van het onderzoeksge-

bied vlakdekkend te onderzoeken (Figuur 6.1). Op dit terreindeel liggen volgens het 

bureauonderzoek de resten van het laatmiddeleeuwse Sint Janscapelle, hetgeen door 

de veldverkenningen nog eens bevestigd is. Bovendien ligt het dekzand waarop de 

steenbouw is gefundeerd in dit terreindeel grotendeels binnen 1 m –Mv waardoor de 

beperkte dieptewerking van magnometrie geen nadelige invloed heeft op het resultaat 

van het onderzoek.  

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

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

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

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

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

Vanzelfsprekend geldt: hoe hoger de meetdichtheid, hoe hoger de informatiedicht-

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

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

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

worden, ofwel dat er softwarematig op basis van vergelijkbare contrastwaarden 

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

dicht meetgrid voorkomt deze false positives/negatives.

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

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

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

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

Figuur 6.2 
4-sonde meetkar (locatie Leuven(B).
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aan de eisen van de KNA. Het hoge aantal sensors zorgt er daarbij voor dat er veel 

oppervlakte per dag gemeten kan worden. Er is in totaal op 22 en 23 september 2016  

9,6 hectare ingemeten. De eindbestanden (inclusief de ruwe geofysische data) zijn 

digitaal opgeleverd.

Verwerking van de meetgegevens
De magnetometerdata is opgenomen en verwerkt met het programma EVA2000. In dit 

programma zijn de verschillende velden gemergd (aan elkaar geplakt). Een weergave 

van de ruwe meetdata is weergegeven in bijlage 6.

Vervolgens wordt de data gecompenseerd door het onderling afstemmen van de 

sensoren, Daarna is de data geëxporteerd als .uxo-file voor verdere bewerking binnen 

het programma Terrasurveyor.

Vervolgens hebben enkele meer gedetailleerde bewerkingen plaatsgevonden met het 

programma Terrasurveyor, een specifiek voor near-surface geofysische data ontwikkeld 

softwarepakket.

Binnen Terrasurveyor wordt de data allereerst geïmporteerd.

De 2 datasets zijn daar samengevoegd.

Vervolgens zijn er 3 verschillende procedures op de data toegepast:

·	 DeStripe Median Traverse  (Zero Mean Traverse): deze processtap wordt gebruikt 

om bepaalde achtergrondverstoringen (instrumentruis/zig-zag-lijnverschillen) te 

compenseren ten opzichte van elkaar.

·	 Despike Threshold: extreme pieken (+/-) worden vervangen door een vaste op te 

geven waarde

·	 Clipping -2nT -  +4nT: alle waarden buiten een bepaald minimum-maximum 

worden vervangen door een vaste waarde , in dit geval 1 x de Standaard Deviatie

 

De processtappen zijn iteratief met verschillende waarden en parameters gebruikt en 

uiteindelijk is  een keuze gemaakt voor de instellingen die visueel het meest duidelijk 

de anomalieën weergeven. In het algemeen wordt een zwart/wit weergave gebruikt 

waarbij zwart de hoge positieve waarden weergeven en wit de lage, negatieve 

meetwaarden. Het kan echter ook voorkomen dat een iets andere kleurstelling net een 

iets betere weergave oplevert.

Figuur 6.3
8-sonde meetkar (locatie Sint Janscapelle, 
Terneuzen).
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Op de zo verkregen afbeeldingen zijn anomalieën (afwijkingen) in het magnetische 

veld zichtbaar. Dit kunnen lijnvormige anomalieën zijn, cirkels, vierkanten, 

rechthoeken en individuele punten. Enkel op basis van de beelden kan niet zondermeer 

bepaald worden welke anomalieën archeologisch relevant kunnen zijn. Hiervoor is een 

proces van eliminatie nodig dat op basis van onderstaande vragen plaatsvindt:

· wat is eventuele achtergrondruis van de meting?

· wat zijn verstoringen die aanwezig zijn op/net onder het maaiveld?

· zijn er duidelijke recente verstoringen herkenbaar? Dit kunnen kabels, leidingen en 

drainagesystemen zijn, maar ook de maairichting/ploegrichting en ook de feitelijke 

meetrichting kan zichtbaar zijn in de data. 

Alle anomalieën met eenzelfde oriëntatie als de hierboven genoemde aspecten 

moeten dan ook kritisch worden bekeken.

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

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

uitzien zoals in figuur 6.4.

Het is mogelijk op basis van een nadere analyse van meetgegevens de indicatieve 

diepte van metaalhoudende objecten te bepalen.  Dit is niet mogelijk bij lijnvormige 

structuren.

Indien er aanvullende informatie van bv. boringen beschikbaar komt kan men de 

karakteristieken van de anomalieën beter bepalen en zo wellicht meer structuren 

interpreteren. Ook diepgaande data-analyse kan meer informatie opleveren, hierbij 

moet men denken aan bijvoorbeeld bepalen oriëntatie data-uitbijters. Dit kan 

informatie geven of de anomalie wordt veroorzaakt door remanent magnetisme of 

geïnduceerd magnetisme. Dit vergt echter een diepgaandere analyse van de gegevens 

van elk opvallende anomalie, en dit valt buiten de scope van dit geofysisch onderzoek.

Veldtoets
De anomalieën in het gedetecteerde beeld die in potentie archeologisch relevant zijn 

(potentiële archeologische structuren), zijn in het veld getoetst met grondboringen.  

Het plan was om elke potentiële archeologische structuur door middel van een 

boorraai nader te onderzoeken (figuur 6.8). Beginnend vanuit het midden van de raai 

zou een boring gezet worden tot een diepte van ongeveer 1 m met een Edelman-boor 

(7 cm). Indien er geen archeologische indicatoren (bijvoorbeeld muurwerk) aanwezig 

zouden zijn in de boring, dan zouden aan weerszijden op 50 cm afstand aanvullende 

boringen gezet worden. Dit proces van uitbreiden zou herhaald worden totdat de 

betekenis van de  potentiële archeologische structuur verklaard kon worden. In totaal 

stonden er 10 raaien gepland. De verwachting was dat vrij snel duidelijk zou worden 

wat de aard van een fenomeen zou zijn. Ter plekke bleek echter al gauw dat het vaak 

nodig was om de raaien volledig uit te boren en de afstand tussen boringen tot enkele 

decimeters te verkleinen, om de betekenis van een structuur te kunnen achterhalen. 

Omdat hierdoor de veldtoets langer dreigde te duren dan begroot is door het veldteam 

besloten de werkwijze iets aan te passen door  op een raai, in plaats van binnen naar 

buiten, van buiten naar binnen te werken. Hiermee zou eventueel aanwezig muurwerk 

in een eerder stadium aangeboord worden. Daarnaast is het aantal te onderzoeken 

potentiële archeologische structuren teruggebracht naar zes.  In totaal zijn er deze dag 

106 boringen gezet. 

Figuur 6.4
Voorbeeld van een metalen object.
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6.2.2 Pilot weerstandsmetingen onderzoek Sint Janscapelle

Inleiding
Tijdens het onderzoek naar de vindplaats Zandstraat-Sint Janscapelle is een pilot van 

een weerstandsmetingenonderzoek uitgevoerd. Vooral de vraag of archeologische 

sporen van elkaar kunnen worden onderscheiden stond voorop. Aanvullend was het 

de bedoeling om te achterhalen in hoeverre het meten van de elektrische weerstand 

van de bodem een aanvulling was op het eerder uitgevoerde magnetometrische 

onderzoek. Is het bijvoorbeeld mogelijk meer details te meten? 

Het onderzoek is uitgevoerd door vrijwilligers van de AWN en de WAH in 

samenwerking met de projectbegeleider van de gemeente Terneuzen (figuur 6.5). De 

apparatuur is beschikbaar gesteld door de SCEZ.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden op 3 maart 2017. In de weken voorafgaand aan 

en tijdens het onderzoek had het flink geregend waardoor de bodem verzadigd was 

met water. De zandige ondergrond maakte echter dat de akker nog redelijk tot goed 

begaanbaar was. Op de akker waren maïsstoppels aanwezig.  

Methode
Alle stoffen hebben hun eigen weerstand. Deze is afhankelijk van het geleidende 

vermogen van de stof. Dit hangt op zijn beurt af van de mogelijkheid die ionen dan wel 

elektronen hebben om zich in één en dezelfde richting te bewegen. 

De weerstand van de bodem is afhankelijk van de samenstelling van het sediment 

waaruit het bestaat (zand, klei,..etc) en de aan- of afwezigheid van vocht. In principe 

komt het er op neer dat hoe meer vocht het sediment bevat of kan bevatten, des 

te beter hij zal geleiden en hoe lager de weerstand is. Het tegenovergestelde is 

ook waar, hoe minder vocht, hoe hoger de weerstand. Ook de in de ondergrond 

aanwezig archeologische resten beïnvloeden de weerstand van de ondergrond. Zo 

zal een gracht/greppel (met een hoger vochtgehalte) een lagere weerstand opleveren 

dan bijvoorbeeld een “droge” muur (zie figuur 6.6 voor een verbeelding van het 

bovenstaande). 

Figuur  6.5 
Vrijwilligers Marc Zwartelee en Marc Buise 
van de WAH meten de weerstand van het 
eerste grid in Sint Janscapelle (Foto Karel-Jan 
Kerckhaert).
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Tijdens het onderzoek te Sint Janscapelle is gebruik gemaakt van een TR Resistance 

Meter. Dit apparaat maakt gebruik van de Twin-prob- methode in een Wenner-

opstelling. (Figuur 6.7) In normale mensentaal betekent dit dat twee meetpennen 

constant verplaatst worden binnen het onderzoeksgebied (de meetpennen bij punt 

B) en twee meetpennen op een vaste plaats blijven staan (de meetpennen bij punt 

A). Vervolgens wordt een stroom met een constant Voltage en Ampère verstuurd van 

de vaste meetpennen naar de mobiele. Door het Voltage te meten dat verloren gaat 

tussen de vaste en mobiele meetpennen kan de weerstand van de bodem ter hoogte 

van de mobiele meetpennen worden bepaald. 

De afstand tussen de twee mobiele meetpennen bedroeg 1 meter. Ondanks dat 

de meetpennen slechts een aantal centimeters in de grond werden gedrukt is de 

weerstand van de grond tot op ca. 1 meter gemeten. De stroom wordt tot deze diepte 

geleid omdat gelijk gestemde ionen en elektronen elkaar afstoten. Dit heeft tot gevolg 

dat de stroom door de bodem zal lopen in waaiervorm. Gek genoeg zal geen stroom 

langs het aardoppervlak of horizontaal lopen. De stroom zoekt namelijk de weg van de 

minste weerstand en niet de kortste. Aangezien de bovenste laag van de aarde vaak de 

meeste uitdroging kent heeft deze een hogere weerstand en daarom zal de stroom zijn 

weg zoeken in de diepere regionen.

Figuur 6.6 
Schematische weergave van de baan die 
stroom volgt door de bodem (a) en de gevol-
gen die aanwezige archeologische resten op 
die stroom kunnen hebben (b en c) (Bron: 
Gaffney en Gather 2003).

Figuur 6.7 
Schematische weergave van de opstelling 
gebruikt bij de metingen in Sint Janscapelle. 
Onder B de mobiele meetpennen, onder A de 
vaste meetpennen. (Bron: Gaffney en Gather 
2003) 
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Meetsysteem
Omdat de weerstandsmeter niet over een gps-ontvanger beschikte zijn de metingen 

verzameld in een grid. Tijdens dit onderzoek waren dat vierkanten van 20x20meter. 

Deze grids werden onderverdeeld in parallelle banen met een breedte van een meter. 

Binnen deze banen werd iedere meter een meting verricht (figuur 6.8). 

Tijdens dit project zijn 11 grids handmatig uitgezet met een meetlint (figuur 6.9). 

Van vijf punten binnen dit netwerk van  grids is met behulp van een dGPS de positie 

bepaald.

In totaal is in Sint Janscapelle  4400 m² onderzocht wat gelijk staat aan 4400 metingen! 

Het onderzochte gebied
Om de kans op goede resultaten zo groot mogelijk te maken en bovendien de 

gegevens uit de weerstandsmetingen te kunnen vergelijken met die uit het 

magnetometrisch onderzoek is het eerste grid (sjc01-a3) (zie figuur 6.14)  uitgezet over 

de plaats waar, op basis van de veldverkenning en luchtfoto’s, de kapel verwacht werd. 

Figuur 6.8 
Schematische weergave van een grid met daa-
rin aangegeven hoe de data zijn verzameld. 
Binnen het grote vierkant (grid) is ieder klein 
vierkant een meting gedaan. (Bron: Gaffney en 
Gather 2003).

Figuur 6.9 
De ligging van de gemeten grids binnen het 
plangebied.
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Deze plaats is in het veld duidelijk hoger gelegen en bovendien is hier aan het maaiveld 

zeer veel vondstmateriaal aanwezig (voornamelijk baksteen en menselijk bot). Na dit 

grid zijn twee grids ten noorden hiervan gemeten (sjc02-a3 en sjc03-a3) 

 en twee ten zuiden (sjc04-a3 en sjc05-a3). Aansluitend zijn drie grids (sjc210-a3, 

sjc414-a3 en sjc415-a3) ten oosten hiervan gemeten en drie ten westen (sjc313-a3, 

sjc211-a3 en sjc416-a3).

6.3 Resultaten magnetometrisch onderzoek en veldtoets

6.3.1 Magnetometer

In figuur 6.10 is het eindresultaat van het magnetometrisch onderzoek weergegeven. 

Hierin zijn de resultaten van twee meetunits gecombineerd  (4 sensoren en 8 

sensoren). Opvallend is uiteraard de leiding die in het zuiden en het oosten van 

het onderzoeksgebied ligt. Deze leiding verstoort het magnetische veld dusdanig 

dat kleinere verschillen in het magnetisch veld niet meer te detecteren zijn. Dit 

verstorende effect is ongeveer 20 tot 30 meter breed. 

In figuur 6.10 is verder een aantal opvallende puntlocaties te zien. Als deze een hoge 

positieve (zwarte) waarde laten zien met een witte rand is dit waarschijnlijk een los 

stuk metaal dat ook van recente datum kan zijn, bijvoorbeeld een stuk metaal van 

een moderne landbouwmachine of een spijker. Puntlocaties met een positieve waarde 

zonder witte rand hebben een andere oorzaak. 

De noord-zuid-lijnen die te zien zijn in figuur 6.10 zijn in principe onbetrouwbaar, 

want ze zijn waarschijnlijk gegenereerd door de  meetlijnen zelf. Dit geldt ook voor 

de oost-west lopende lijnen, want dat is de oriëntatie van de drains, maar ook van de 

rijrichting van de boer. Eventuele drains zijn overigens niet duidelijk te zien, een enkele 

keer is er een vage aanwijzing hiervoor, maar er is geen onderscheid te maken tussen 

drains of relevante oost-west lopende structuren. 

Na het kritisch tegen het licht houden van de gemeten anomalieën blijft een reeks 

van potentiële archeologische structuren over, met name in het noorden van het 

onderzochte terreindeel (figuren 6.10 en 6.11). Het gaat om een lineaire structuur 

die vanuit het noorden in zuidwestelijke richting loopt. Uit de luchtfoto’s (met name 

die van 1959) is gebleken dat deze in het verlengde ligt van een geultje vanuit het 

noorden. Mogelijk betreft de gevonden anomalie een relatie met deze geul. Verder 

zijn verschillende rechthoekige structuren zichtbaar die deels loodrecht op de lineaire 

structuur zijn georiënteerd. Op grond hiervan en gezien hun omvang (van 5 bij 10 m tot 

15 bij 30 m)  zijn deze structuren als mogelijke gebouwen te interpreteren. 

In het zuiden valt de rechthoekige structuur (11 bij 31 meter)  op ter plaatse van de 

grote concentratie van oppervlaktevondsten (de vermoedelijke locatie van de kapel). 

Mogelijk gaat het om de fundamenten van de kapel.
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Figuur 6.10 
Resultaat magnetometrisch onderzoek.
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Figuur 6.11 
Opvallende structuren op basis van magne-
tometrisch onderzoek. In blauw is de concen-
tratie weergegeven die het resultaat is van de 
veldkarteringen.
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6.3.2 Resultaat veldtoets 

Tijdens de veldtoets zijn zes potentieel archeologische structuren door boorraaien 

onderzocht.

Raai 1
Bij deze raai is begonnen met een centrale boring. Deze leverde een natuurlijke 

opbouw op. Vervolgens zijn aan weerszijden boringen gezet. Omdat ook hier sprake 

was van een onverstoorde bodemopbouw is besloten om de volledige raai uit te 

boren. Dit had als resultaat dat ter hoogte van de magnetometrie lijnen vuile lagen 

aangetroffen werden. Rond deze vuile lagen is het boorgrid verdicht tot 25cm. Uit de 

boringen werd duidelijk dat het gaat om sporen die veel puin bevatten en een lineaire 

vorm lijken te hebben.  Het is goed mogelijk dat hier uitbraaksleuven aanwezig zijn. De 

sporen zijn ongeveer 70cm diep.

Raai 2
In de boringen die gezet zijn in raai 2 bevond zich onder de bouwvoor een dunne laag 

met enkele indicatoren. Daaronder was sprake van een onverstoorde bodemopbouw. 

Opvallend was een kleipakket dat dikker wordt richting het noordwesten. Het lijkt hier 

te gaan om een overstromingspakket of natuurlijk geultje. Het is lastig om de lineaire 

vorm op de magnetometrie beelden te verklaren op basis van de boringen. De dunne 

laag met indicatoren zou verspoeld materiaal kunnen zijn. 

Raai 3 (zie figuur 6.9)
Raai 3 is volledig uitgeboord vanuit het zuiden richting het noorden. Op het 

maaiveld was veel baksteenpuin en leisteen aanwezig. Ook in de boringen was veel 

baksteenpuin zichtbaar. In boring 454 is een laag aangeboord die ondoordringbaar 

was. Het materiaal dat nog mee omhoog kwam in de boor bestond uit baksteen-

fragmenten en mortel. Tien 10 meter naar het noorden werd wederom op een 

ondoordringbare laag gestuit (boring 442). Hier lijkt het te gaan om intact muurwerk. 

Deze ondoordringbare lagen komen wederom ongeveer overeen met lijnen getrokken 

op basis van het magnetometrische onderzoek.

Raai 4
In raai 4 was sprake van een volledig A-C profiel. De bouwvoor is hier ongeveer 40cm 

dik, hieronder bevindt zich direct de C-horizont. Wel werd in het noordelijke uiteinde 

van de raai nog een mogelijke greppel/sloot aangeboord. Aan het oppervlak was een 

sterk hoogteverschil zichtbaar dat een gevolg lijkt te zijn van het rijden met landbouw-

apparatuur (trekkerpad). 

Raai 5
De bodemopbouw in raai 5 verschilde ten opzichte van de overige raaien. Onder de 

bouwvoor was een kleipakket van ca. 60cm aanwezig. Onder dit pakket bevind zich een 

donkere zeer humeuze zandlaag. In boring 494 werd gestuit op een ondoordringbare 

laag. Waarschijnlijk muurwerk. Dit muurwerk bevind zich op ongeveer 80cm –Mv. 

Mogelijk is het kleipakket afgezet tijdens een overstroming.

Raai 6
Van raai 6 is wegens tijdgebrek slechts een klein deel uitgeboord. Vanuit het oosten 

richting het westen zijn 10 boringen gezet. Deze bevatten wel wat baksteenpuin, maar 

er is geen intact muurwerk aangeboord.
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6.3.3 Conclusies magnetometrisch onderzoek

Bij de meeste onderzochte anomalieën heeft de veldtoets ook daadwerkelijk 

archeologische indicatoren opgeleverd.  Op twee plaatsen is ondoordringbaar baksteen 

aangetroffen (Raai 3 en raai 5). Het baksteen op deze plekken is zeer waarschijnlijk 

onderdeel geweest van muurwerk. Bij raai 3 gaat het vermoedelijk om muurresten van 

de kapel.

Op een andere plek (raai 1) is een zeer vuile laag aangetroffen die qua oriëntatie en 

locatie overeenkomt met de lijnen aangegeven in het magnetometrie onderzoek. 

Hierbij wordt gedacht aan een uitbraaksleuf. In raai 2 is een kleilaag aangetroffen die 

dikker wordt richting het noordwesten. Vermoedelijk gaat het om een uitloper van een 

erosiegeultje dat op de luchtfoto’s uit 1959, 2005 en 2010 als een wat kronkelige lijn is 

te zien (zie ook figuur 4.7). De lineaire vorm uit de magnetometrie beelden is hierbij 

lastig te verklaren. Mogelijk liep hier tijdens de late middeleeuwen een pad langs de 

flank van de dekzandrug. De flank lag wellicht iets lager en fungeerde daardoor tijdens 

de overstroming van 1488 als preferente stroombaan.

Op één plek (raai 4) is alleen een ongedateerd spoor (greppel?) aangetroffen, maar 

geen aanwijzingen  voor de aanwezigheid van steenbouw. Wel is hier sprake van een 

fors hoogteverschil in de bouwvoor als gevolg van het recent gebruik van landbouw-

apparatuur. Mogelijk heeft dit hoogteverschil de afwijking in het magnetisch veld 

veroorzaakt.

Figuur 6.12
Opvallende structuren op basis van het mag-
netometrie onderzoek. Geprojecteerd op  een 
interpolatie van de hoogte van de dekzandaf-
zettingen. In rood de aandachtgebieden voor 
de veldtoets.
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Figuur 6.13
Op basis van het magnetometrisch onderzoek aangemerkte structuren in groen en de hierover geplaatste boorraaien.
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Concluderend kan gesteld worden dat het magnetometrisch onderzoek heeft 

aangetoond dat in het noorden van het onderzoeksgebied gebouwresten liggen, die 

mogelijk langs een pad hebben gelegen. In het zuiden zijn muurresten van de kapel  

opgespoord. De onderlinge functionele samenhang tussen kapel en gebouwen is 

lastig vast te stellen. Het geheel zou een kapel met een aantal bijbehorende religieuze 

gebouwen kunnen zijn. Een interpretatie van de noordelijke gebouwen als resten van 

een gehucht behoort ook tot de mogelijkheden. In hoofdstuk 7 gaan we hier dieper op 

in. Vier anomalieën konden tijdens het veldwerk niet getoetst worden. Het is echter 

aannemelijk dat het bij het merendeel hiervan ook om resten van stenen gebouwen 

gaat. 

6.4 Resultaten weerstandsmetingen

De metingen zijn uitgelezen met een speciaal hiervoor ontwikkelt softwarepakket, 

Terra Surveyor.  Bij het uitlezen bleek dat de data horizontaal gespiegeld diende 

te worden. Ook zijn de ranges van de metingen uit elk grid met elkaar gematched 

(voorzien met dezelfde maximale en minimale waarde. (max = 26 Ohm (zwart), min 

=12 Ohm (wit)). Het resultaat is weergegeven in de figuren 6.14 tot en met 6.17.

Figuur 6.14 
Weergave van de onderzochte grids met hun 
gridnummer.
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Interpretatie 
Wat in de resultaten opvalt zijn eerst en vooral enkele langwerpige banen met een 

lage weerstand (figuur 6.17, blauwe lijnen). Deze lijnen liggen op een onderlinge 

afstand van ongeveer 20 meter en kennen een noordzuid of oostwest verloop. Zeer 

waarschijnlijk geven zij de ligging van drainagebuizen aan. De drainagebuizen zijn vaak 

gelegd in een sleuf die vervolgens is aangevuld met meer humeuze grond (bijvoorbeeld 

grond van de bouwvoor), wat zorgt voor een lagere weerstand. Bovendien trekken de 

drainagebuizen vocht aan waardoor de omgeving van zo’n buis natter wordt en een 

lagere weerstand krijgt. Dit effect zou, gezien de natte omstandigheden (verzadiging 

van de bodem met water), tijdens dit onderzoek versterkt kunnen zijn.

Naast de drainage is in het noordwesten van het onderzochte gebied ook een zeer lage 

weerstand aanwezig (zone begrenst door de oranje lijnen). De aard van deze afwijking 

in weerstand laat zich het best verklaren door de luchtfoto uit mei/juni 2016 (figuur 

6.18).Hierop is namelijk te zien dat deze anomalie (afwijking) is gemeten ter hoogte 

van een zone waar op de luchtfoto een donkere baan te zien is. Hier is waarschijnlijk 

sprake van een voormalige geul/gracht.  De vulling van deze geul/gracht zal humeuzer 

zijn dan de zandige omgeving waardoor we hier te maken hebben met een lage 

weerstand.

Figuur 6.15 
Ligging van het onderzochte gebied in het 
landschap.
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Waarom niet de volledige contour van de gracht te zien is, is niet duidelijk. Mogelijk 

heeft de regenval de bodem verzadigd waardoor het contrast tussen gracht en 

omringend gebied vervaagd. 

De belangrijkste afwijking is echter centraal in figuur 6.17 te zien (rode lijnen). 

Te midden van een doorgaans hoge weerstand (ca. 26 Ohm) is hier duidelijk een 

“rechthoekige” zone uitgespaard met een lage weerstand. De oriëntatie van deze 

anomalie is “oost-west” en de breedte circa 10-15 meter. De lengte kan niet worden 

bepaald omdat de lijnen doorlopen buiten de afbeelding. Zeer waarschijnlijk is de 

zone met lage weerstand de contour van de binnenkant van de voormalige kapel. 

Bestudering van de luchtfoto van 2005 (figuur 6.19) lijkt deze contouren ook te tonen. 

Als we aannemen dat deze contour de muren van de kapel representeren zijn 

hierbinnen twee plekken met hoge waarden aanwezig (de groene cirkels in figuur 6.17) 

De aard hiervan is moeilijk te bepalen. Mogelijk betreft het hier hogere stukken muur, 

grafkelders (aangezien die eerder zijn opgegraven) of eventueel aanzetten voor een 

onderverdeling van het interieur (pilaren?).

Figuur 6.16 
De resultaten van het weerstandmetingenon-
derzoek weergegeven van 12-25 ohm. 
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Advies
Ondanks dat het onderzoek goede resultaten heeft opgeleverd heeft het toch zijn 

beperkingen. Het blijkt dat ook met weerstandsmetingenonderzoek  het niet mogelijk 

is, behalve de ligging en oriëntatie van de resten, details van de archeologische 

resten in kaart te brengen. Bij veel interpretaties van anomalieën moet een stevige 

slag om de arm gehouden worden. Zelfs bij een zeer hoge grondwaterstand. Hoge 

grondwaterstand en veel regenval lijken bovendien tot gevolg te hebben dat het 

verschil in weerstand tussen grachten, greppels etc. en de natuurlijke bodem afneemt. 

Hierdoor zijn sommige archeologische fenomenen niet altijd even goed te duiden in 

de data. Het is mogelijk dat een weerstandsmetingenonderzoek uitgevoerd in het 

voorjaar of in de vroege zomer hier minder last van heeft. Wanneer we ook de arbeids-

intensiteit hierbij afzetten tegen de resultaten lijkt het niet zinvol de vindplaats van 

Sint Janscapelle verder met behulp van deze methode te onderzoeken. Daarom wordt 

geadviseerd geen weerstandsmetingenonderzoek uit te voeren binnen de vindplaats 

van Sint Janscapelle.

Figuur 6.17 
De resultaten van het weerstandmetingenon-
derzoek weergegeven van 12-25 ohm met 
interpretatie.
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Figuur 6.18
Op de luchtfoto uit mei/juni 2016 is te zien 
dat in de noordwesthoek van het plangebied 
een natuurlijke geul/restant van de omgracht-
ing van het terrein van de kapel aanwezig is 
(blauwe pijl). Deze is in de weerstandsmetin-
gen aanwezig als zeer lage weerstand. (bron: 
Geoloket Zeeland).

Figuur 6.19 
Op de luchtfoto uit maart 2005 is te zien dat 
midden tussen enkele fragmenten van de 
gracht (zie hiervoor ook figuur 9) een donkere 
vlek te zien is waarin twee mogelijk drie lijnen 
te zien zijn die nog enigszins donker afsteken. 
Deze zouden op basis van de weerstands-
metingen geïnterpreteerd kunnen worden als 
muren van de kapel  (bron: Geoloket Zeeland).
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Conclusie en advies

7.1 Conclusie

Het inventariserend veldonderzoek naar de vindplaats Sint Janscapelle heeft een beter 

inzicht opgeleverd  in de landschappelijke inbedding en de archeologische potentie 

ervan. Daarnaast is detailinformatie beschikbaar gekomen over de ligging van de 

kapel en enkele bijbehorende gebouwen. Als laatste blijkt dat ten zuidwesten van 

kapel, op een daar gelegen dekzandkop, mogelijk resten van een laatmiddeleeuwse 

nederzetting aanwezig zijn. 

Hieronder worden de nieuw verzamelde landschappelijke en archeologische gegevens 

over de vindplaats Sint Janscapelle in samenhang besproken (zie ook figuren 7.1 en 7.2) 

en afgezet tegen de bekende gegevens zoals deze in de vooronderzoeken van RAAP 

en De Kraker zijn gepresenteerd.

7.1.1 Landschap

Het verkennend booronderzoek toont aan dat morfologisch gezien het 

onderzoeksgebied gekenmerkt wordt door een dekzandrug die (deels afgedekt door 

getijdeafzettingen) nog duidelijk in het onderzoeksgebied aanwezig is. De ligging 

van de dekzandrug komt in grote lijnen overeen met de ligging zoals deze in het 

bureauonderzoek wordt geschetst. Ook de dekzandkop in het zuidwesten van het 

onderzoeksgebied was uit het bureauonderzoek bekend. De top van de dekzandrug 

ligt op circa 0,9 m +NAP (o,4 m –Mv), de laagste delen rond 0,3 m –NAP (1,35 m –Mv). 

De top van de dekzandkop in het zuidwesten bevindt zich op circa 0,7 m +NAP (0,4 m 

–Mv). 

Het booronderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het oppervlak van deze dekzandrug 

slechts nog op enkele locaties geheel intact aanwezig is. Het hoogste deel van de 

dekzandrug dagzoomt, waardoor de oorspronkelijk aanwezige  bodemhorizonten 

inmiddels vrijwel volledig in de bouwvoor zijn opgenomen. Op de flanken zijn 

vaak podzolbodems aanwezig die als gevolg van de 15e eeuwse overstromingen 

oppervlakkig zijn geërodeerd. Aan de west- en noordzijde van de dekzandrug is de 

dekzandrug door getijdegeulen deels opgeruimd. Op luchtfoto’s is hier het verloop van 

getijdegeulen aan de hand van cropmarks te reconstrueren. Onderaan de flanken en in 

de dekzandlaagten zijn beekeerdgronden aanwezig, die vaak nog wel intact zijn maar 

in het verleden waarschijnlijk te nat waren voor bewoning. 

7.1.2 Mesolithische vuursteenconcentraties

In Sint Janscapelle werden bij de veldtoets in 1997 verspreid over drie (soms diffuse) 

concentraties 32 vuurstenen afslagen en werktuigen aangetroffen, die door de 

onderzoekers als vermoedelijk “mesolithisch” zijn gedateerd (figuur 7.1). Vindplaatsen 

uit het mesolithicum zijn in Zeeland zeldzaam. Daar het in 1997 aangetroffen materiaal 

slechts summier is beschreven, is het steenmateriaal in het kader van onderhavig 

onderzoek daarom opnieuw bestudeerd en uitvoeriger gerapporteerd. Vastgesteld is 

dat de in 1997 gestelde mesolithische datering van de vindplaatsen klopt. Aanwijzingen 

voor een mesolithische ouderdom zijn de gemiddeld kleine omvang van het 

materiaal, een typische kernafbouw die ook binnen een mesolithische vindplaats nabij 

Swifterbant voorkomt, en het gebruik van Wommersomkwartsiet. De grote afstand 

7
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van de bron van Wommersomkwartsiet (Wommersom in centraal-België ) suggereert 

dat de meest waarschijnlijke datering voor de vuusteenconcentraties in de jongste 

twee periodes van het mesolithicum valt.

De mesolithische vuursteenconcentraties liggen ter hoogte van het hoogste deel van 

de dekzandrug.  De hier aanwezige bodemprofielen bestaan onder de bouwvoor alleen 

uit de C-horizont van dekzand. Dit geeft aan dat de top van het dekzand is afgetopt, 

waarschijnlijk door verploeging. De verstoringen van de top van de dekzandbodem 

hebben ertoe geleid dat het vuursteen aan het oppervlakte is geraakt in 1997 de drie 

vindplaatsen konden worden ontdekt. 

Niet alleen op de hoogste delen van de dekzandrug, maar ook op de flanken resteren 

bijna geen  intacte bodems. Dit betekent dat eventueel aanwezige steentijd-sites 

deels of geheel verstoord zullen zijn. Er zal zeker geen sprake zijn van een goed 

geconserveerd mesolithisch landschap vol vuursteen-sites op de flanken van de 

dekzandrug. De te verwachte vuursteen-sites zijn aangetast en zullen zich daarom 

kenmerken door een relatief lage vondstdichtheid. Daardoor zijn ze moeilijk met 

booronderzoek op te sporen. Mogelijk is dit een verklaring voor het ontbreken van 

indicatoren voor de aanwezigheid van mesolithische vuursteenvindplaatsen bij het 

waarderend booronderzoek.

Figuur 7.1 
Vindplaats Zandstraat – Sint Janscapelle. 
Overzicht van de bekende en nieuwe 
gegevens uit het mesolithicum.
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7.1.3 Het laat middeleeuwse Sint Janscapelle

In het onderzoeksgebied is in 1979 een deel van een laat middeleeuwse kapel van 

het in 1488 verdronken Sint Janscapelle opgegraven. In het bureauonderzoek van 

RAAP is vastgesteld dat het verdronken Sint Janscapelle iets oostelijk van het 

midden van perceel 25 moet zijn gesitueerd. Op luchtfoto’s is hier een cirkelvormige 

structuur te zien en veldkarteringen  hebben in 1997 en 2010 op deze plek een dichte 

concentratie met vooral bouwmateriaal opgeleverd.18 In 2010 zijn ook twee kleinere 

puinconcentraties iets ten oosten hiervan aangetroffen. Verder bleek uit gesprekken 

met grondeigenaren dat iets noordelijker van de kapel (op perceel 300) bij ploegen 

in een lineaire zone veel puin en bakstenen boven komen.  Op luchtfoto’s zijn over 

een groot deel van de aangeploegde dekzandrug lineaire structuren zichtbaar. 

Deze zijn vooralsnog als perceelsgreppels geïnterpreteerd en kunnen mogelijk 

samenhangen met de laatmiddeleeuwse bewoning en het gebruik van de zandrug. 

In het bureauonderzoek wordt gesuggereerd dat de vindplaats bestaat uit de resten 

van een kapel en een bijbehorende dorp met akkerareaal. De Kraker geeft in zijn 

historisch-geografische studie echter aan dat de vindplaats alleen uit een kapel met 

kerkhof heeft bestaan. Er zijn volgens hem geen aanwijzingen dat de kapel zich heeft 

doorontwikkeld tot een klooster of een parochie (dorp van kleine boerderijen).19

18  Het onderzoek van 2010 betreft het veldwerk van Trachet.
19  De Kraker 2015.

Figuur 7.2 
Vindplaats Zandstraat – Sint Janscapelle. 
Overzicht van de bekende en nieuwe 
gegevens uit de late middeleeuwen en 
Nieuwe tijd.
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Tijdens onderhavig onderzoek zijn enkele nieuwe luchtfoto’s en historische kaarten 

beschikbaar gekomen die nieuwe informatie over de vindplaats Sint Janscapelle 

bevatten (figuur 7.2). Een nagetekende historische kaart van Horenbault uit 1620 

is beschikbaar gekomen voor onderzoek. De kaart bevestigt de ligging van Sint 

Janscapelle in het zuiden van het onderzoeksgebied, ongeveer op perceel 25.  

Opmerkelijk is vooral het onderschrift van de kaart waarin gesproken wordt over de 

aanwezigheid van “ruines ….. van het in 1488 verdronken St Jans Kappelle”. De term 

ruïnes (meervoud) suggereert dat er op de plek meerdere gebouwen hebben gestaan. 

Luchtfoto’s uit 2008 en 2016 laten vooral cropmarks zien. In het zuiden, westen en 

oosten lijkt rondom de kapel een lineaire structuur zichtbaar die mogelijk als greppel 

kan worden geïnterpreteerd. De vorm van de greppel suggereert dat de kapel geheel 

door een greppel was omgeven. Aan de noordzijde ligt echter een brede verkleuring 

die waarschijnlijk de weerspiegeling is van een kleiig opgevulde geul die gevormd is 

tijdens en na de overstroming van 1488. Mogelijk hebben deze geulen hier de greppel, 

zijnde een laagte in het landschap, gevolgd en opgeruimd.   

Tijdens de veldkartering van onderhavig onderzoek is ter hoogte van de verwachte 

locatie van de kapel een dichte concentratie met vooral bouwmateriaal aangetroffen. 

Dit bevestigt (opnieuw) dat de ligging van de kapel zoals in het bureauonderzoek van 

RAAP is bepaald, de juiste is. Opvallend is dat elders in het onderzoeksgebied alleen 

een diffuse spreiding van bouwmateriaal is aangetroffen. De kleinere concentraties 

bouwpuin die volgens het bureauonderzoek ten noorden en oosten van de kapel 

aanwezig zijn, zijn niet vastgesteld.  Verder zijn op en rondom de kapel ook nauwelijks  

scherven aardewerk aangetroffen. Het ontbreken van meer puinconcentraties lijkt 

erop te wijzen dat er niet meer gebouwen bij de kapel hebben gestaan. Er lijken 

zeker geen boerderijen te hebben gelegen. In dat geval zou je veel meer aardewerk 

(nederzettingsafval) tussen de oppervlaktevondsten verwachten dan de handvol die 

nu is aangetroffen.  Wel bevond de oudste aardewerkscherf (Paffrath-scherf  uit de 

12e of 13e eeuw) zich tussen de grote concentratie bouwpuin. Mogelijk hangt deze 

scherf samen met de oudste fase van Sint Janscapelle die ergens in de 12e of 13e eeuw 

geplaatst moet worden.

Hebben de veldkarteringen geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid 

van andere gebouwen  (kerkelijke gebouwen of boerderijen) direct naast de kapel, 

200 m naar het westen (perceel 385), is een kleine concentratie aardewerk uit de 

late middeleeuwen of vroege Nieuwe tijd aangetroffen die wellicht als aangeploegd 

nederzettingsafval is te interpreteren. Mogelijk weerspiegelt de concentratie 

de aanwezigheid van een nederzettingsterrein ter plaatse. Omdat er nauwelijks 

bouwmateriaal (baksteen en tegels) is aangetroffen, is het niet aannemelijk dat het om 

steenbouw gaat maar moet eerder gedacht worden aan een nederzetting in houtbouw. 

Opgemerkt dient wel te worden dat het aardewerk vooral bestaat uit roodbakkend 

aardewerk en steengoed dat niet scherp is te dateren en zowel uit de periode  voor als 

na de overstromingen van 1488 kan komen. In het laatste geval was Sint Janscapelle al 

verlaten.

Concluderend kan gesteld worden dat het onderhavige onderzoek heeft aangetoond 

dat in het noorden van het AMK-terrein gebouwresten liggen, die mogelijk langs een 

pad hebben gelegen. In het zuiden zijn muurresten van de kapel  opgespoord. Een 

nadere bestudering van luchtfoto’s toont aan dat de kapel waarschijnlijk omgeven was 

door een afgerond rechthoekige greppel (circa 75 x 50 m). Het zuidelijke deel van het 

omgreppelde kapel-terrein loopt tot buiten het AMK-terrein door. Een getijdegeul lijkt 

tijdens of na de overstroming van 1488 de noordzijde van deze omgreppeling gebruikt 
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te hebben om door de dekzandrug te breken. De onderlinge functionele samenhang 

tussen kapel en gebouwen is lastig vast te stellen. Het geheel zou een kapel met 

een aantal bijbehorende religieuze gebouwen kunnen zijn. Een interpretatie van de 

noordelijke gebouwen als resten van een gehucht behoort ook tot de mogelijkheden, 

hoewel het vrijwel afwezig zijn van aardewerk (nederzettingsafval) tussen de 

oppervlaktevondsten hier dit minder aannemelijk maakt. 

Ruim 200 m ten westen van de kapel liggen mogelijk de resten van een nederzetting 

in houtbouw. De kern van de nederzetting lijkt ten zuiden van het onderzoeksgebied 

te liggen. Er is op deze plek overigens geen geofysisch onderzoek uitgevoerd om 

de nederzettingshypothese te toetsen. Mogelijk zijn op het terreindeel tussen de 

mogelijk nederzetting en het kapelterrein (oostelijk deel perceel 385) ook resten van 

het mogelijke nederzettingsterrein en/of het kapelterrein aanwezig. Dit kon niet nader 

worden onderzocht omdat er voor dit terreindeel geen betredingstoestemming was 

gekregen.

7.1.4 Bouwblok Hereijgers

Volgens het bureauonderzoek van RAAP bestaat de bodem uit getijdeafzettingen op 

dekzand. Bekende archeologische gegevens over het bouwblok van Hereijgers zijn 

niet voorhanden. Op dit moment bevindt zich op het bouwblok van Hereijgers een 

boerenerf, bestaande uit een boerderij met opstallen. Er bestaat geen uitsluitsel over 

de stichtingsdatum van het boerenerf. Op een kaart van de Albertpolder van Lucas 

Horenbault uit 1620 staat de boerderij in ieder geval al aangeduid. 

Het verkennende booronderzoek bevestigt de bodemopbouw zoals die in het 

bureauonderzoek staat beschreven. Het booronderzoek heeft geen aanwijzingen 

opgeleverd voor de aanwezigheid van cultuurlagen in de getijdeafzettingen op het 

bouwblok van Hereijgers. De kans dat in de top van het dieper gelegen dekzand 

archeologische resten aanwezig zijn is laag. In het merendeel van de boringen is de top 

van het dekzand verstoord of te nat voor bewoning (beekeerdgrond).

Het booronderzoek sluit niet uit dat dicht onder het maaiveld, in de top van de 

getijdeafzettingen (vroegere DuinkerkeIIIb-afzettingen), resten van de historische 

bebouwing (mogelijk in oorsprong vanaf de 17e eeuw)  aanwezig zijn. Dergelijke resten 

zijn met booronderzoek niet goed in kaart te brengen. 

7.2 Advies

7.2.1 Vindplaats Sint Janscapelle

Het inventariserend onderzoek heeft aangetoond dat verspreid in het gehele 

AMK-terrein resten van het laatmiddeleeuwse Sint Janscapelle aanwezig zijn of 

verwacht kunnen worden. Verder blijkt dat het kapelterrein (omgreppeld terrein 

inclusief kapel) in zuidelijke richting tot bijna 15 m buiten het AMK-terrein doorloopt.  

De zuidelijke muur van de kapel ligt mogelijk ook net buiten het AMK-terrein. Ten 

zuidwesten van het AMK terrein is mogelijk een laatmiddeleeuwse nederzetting 

aanwezig. De kans is klein dat binnen of buiten het AMK-terrein nog resten van intacte 

vuursteenvindplaatsen aanwezig zijn. 

Het onderzoeksgebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied 2013. In het 

BP Buitengebied is vastgelegd dat voor de onderzoeksgebieden een archeologische 
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dubbelbestemming geldt. Hieraan is binnen het AMK-terrein de Waarde-Archeologie 

1 toegekend, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 100m²/0,5 m –Mv en daar buiten 

Waarde-Archeologie 3 toegekend, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 1000 m²/0,5 m 

–Mv. 

Uit de resultaten van onderhavig onderzoek blijkt dat de verspreiding van de 

archeologische resten van het laatmiddeleeuwse Sint Janscapelle tot buiten het 

AMK-terrein doorloopt. Omdat de AMK een statische kaart is die niet meer zal worden 

bijgewerkt, stellen wij voor om de aanpassing van de contouren plaats te laten vinden 

door een nieuwe vindplaats te creëren die de goede omvang heeft. Deze nieuwe 

vindplaats dient te bestaan uit het AMK-terrein, het zuidelijk deel van het kapelterrein 

(zuidelijk deel perceel 25), het mogelijke nederzettingsterrein in het zuidwesten 

(zuidwestelijke deel perceel 385) en het tussenliggende niet-onderzochte terreindeel 

(zuidoostelijke deel perceel 385; zie figuur 7.3). Verder verdient het aanbeveling om 

de vrijstellingsdiepte binnen de nieuwe vindplaats terug te brengen naar 0,4 m –Mv 

(gemiddelde verstoringsdiepte).

Aangezien de gemeente met de eigenaren van de percelen die toegankelijk waren voor 

onderzoek, heeft afgesproken dat de bescherming van de vindplaats niet strenger mag 

worden, geldt dat de voorgestelde aanpassingen van omvang en vrijstellingsgrenzen 

van de vindplaats Sint Janscapelle niet doorgevoerd zullen worden.  

Figuur 7.3 
Advieskaart vindplaats Sint Janscapelle en 
bouwblok Hereijgers.
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7.2.2 Bouwblok Hereijgers

Op het bouwblok van Hereijgers zijn in de top van de getijdeafzettingen (vroeger 

genoemd) mogelijk nog resten van historische bebouwing (vanaf 17e eeuw) aanwezig. 

Oudere (diepere) resten hoeven niet verwacht te worden. 

Het onderzoeksgebied heeft in het BP Buitengebied een dubbelbestemming 

archeologie met Waarde-Archeologie 3 (vrijstelling voor onderzoek tot 1000 

m²/0,5 m –Mv). De Duinkerke IIIB-afzettingen zijn in het archeologiebeleid van 

de gemeente Terneuzen vrijgesteld van archeologisch vervolgonderzoek. Omdat 

volgens het onderhavige onderzoek alleen resten in deze Duinkerke IIIb-afzettingen 

zijn te verwachten, adviseren wij het bouwblok vrij te stellen van archeologisch 

vooronderzoek.
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Beantwoording onderzoeksvragen

8.1 Beide vindplaatsen/algemeen

8.1.1 Vindplaats Sint Janscapelle

1. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord? 

Het onderzoeksgebied kent een grote recente bodemverstoring in de vorm van een 

leiding langs de zuid en oostzijde van het percelen 25 en 300 (figuur 1.1). Verder is in 

recente tijden alleen de top van het bodemprofiel door ploegactiviteiten tot een diepte 

van gemiddeld 0,4 m –Mv verstoord geraakt.

Het verkennend booronderzoek heeft verder duidelijk gemaakt dat het oppervlak 

van deze dekzandrug slechts nog op enkele locaties geheel intact aanwezig is. Het 

hoogste deel van de dekzandrug dagzoomt, waardoor de oorspronkelijk aanwezige  

bodemhorizonten inmiddels vrijwel volledig in de bouwvoor zijn opgenomen. Op 

de flanken zijn vaak podzolbodems aanwezig die als gevolg van de 15e eeuwse 

overstromingen deels zijn geërodeerd. Onderaan de flanken en in de dekzandlaagten 

zijn beekeerdgronden aanwezig, die vaak nog wel intact zijn maar in het verleden 

waarschijnlijk te nat voor bewoning waren. Aan de west- en noordzijde lijkt de 

dekzandrug door getijdegeulen deels opgeruimd te zijn.

2.  Welk bodemtype komt waar voor?

De bodem bestaat uit getijdeafzettingen op dekzand. De hogere delen van de 

dekzandrug (top en flank) waren voorzien van podzolbodems (A-E-B horizonten). 

De  lagere delen van het dekzandlandschap kenmerken zich overwegend door de 

AC-profielen van beekeerdgronden.

3.  Wat is de gaafheid van dit profiel?

De podzolbodems zijn slechts nog op enkele locaties geheel intact aanwezig is. Het 

merendeel is door agrarische activiteiten of de 15e eeuwse overstromingen (deels) 

geërodeerd geraakt. De beekeerdgronden zijn overwegend intact aangetroffen. 

4.  Wat is de grondwaterstand ter plaatse?

De grondwaterstand kon ter plaatse van de dekzandrug niet goed worden vastgesteld. 

Ter plaatse van de dikkere mariene afzettingen kon de grens tussen geoxideerde en 

gereduceerde afzettingen (indicatie voor de laagste grondwaterstand) enkele keren 

worden vastgesteld op 1,2 m –Mv.

5.  Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied?

Het onderhavige onderzoek heeft aangetoond dat in het noorden van het AMK-terrein 

gebouwresten liggen, die mogelijk langs een pad hebben gelegen. In het zuiden 

zijn muurresten van de kapel  opgespoord. Een nadere bestudering van luchtfoto’s 

toont aan dat de kapel waarschijnlijk omgeven was door een afgerond rechthoekige 

greppel (circa 75 x 50 m). Een getijdegeul lijkt tijdens of na de overstroming van 1488 

de noordzijde van deze omgreppeling gebruikt te hebben om door de dekzandrug te 

breken. De onderlinge functionele samenhang tussen kapel en gebouwen is lastig vast 

te stellen. Het geheel zou een kapel met een aantal bijbehorende religieuze gebouwen 

kunnen zijn. Een interpretatie van de noordelijke gebouwen als resten van een gehucht 

behoort ook tot de mogelijkheden, hoewel het vrijwel afwezig zijn van aardewerk 

8
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(nederzettingsafval) tussen de oppervlaktevondsten hier dit minder aannemelijk 

maakt. 

Ruim 200 m ten westen van de kapel liggen mogelijk de resten van een nederzetting 

in houtbouw. De kern van de nederzetting lijkt ten zuiden van het onderzoeksgebied 

te liggen. Er is op deze plek overigens geen geofysisch onderzoek uitgevoerd om 

de nederzettingshypothese te toetsen. Mogelijk zijn op het terreindeel tussen de 

mogelijk nederzetting en het kapelterrein (oostelijk deel perceel 385) ook resten van 

het mogelijke nederzettingsterrein en/of het kapelterrein aanwezig. Dit kon niet nader 

worden onderzocht omdat er voor dit terreindeel geen betredingstoestemming was 

gekregen.

De aangetroffen resten van het laatmiddeleeuwse Sint Janscapelle blijken 

landschappelijk gezien gerelateerd te zijn aan een dekzandrug. Binnen het onderhavige 

onderzoek is een beperkt deel van deze dekzandrug middels een oppervlaktekartering 

en geofysisch onderzoek specifiek onderzocht op de aanwezigheid van laatmiddel-

eeuwse resten: het westelijke en centrale deel van het onderzoeksgebied (percelen 

25, 300 en 385). Omdat bijna overal binnen deze onderzochte delen aanwijzingen voor 

de aanwezigheid van laatmiddeleeuwse resten zijn aangetroffen, dient  er rekening 

mee gehouden te woorden dat het laatmiddeleeuwse Sint Janscapelle op de niet 

onderzochte delen van de dekzandrug (in noordoostelijke en zuidwestelijke richting) 

heeft doorgelopen.

6.  Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats?

Onderhavig onderzoeksgebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied 2013. In 

het BP Buitengebied is vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische 

dubbelbestemming geldt. Hieraan is binnen het AMK-terrein de Waarde-Archeologie 

1 toegekend, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 100m²/0,5 m –Mv en daar buiten 

Waarde-Archeologie 3 toegekend, i.e. vrijstelling voor onderzoek tot 1000 m²/0,5 m 

–Mv. 

Het verdient aanbeveling om de vrijstellingsdiepte binnen de voorgestelde 

nieuwe vindplaats (zie vraag 7) terug te brengen naar 0,4 m –Mv (gemiddelde 

verstoringsdiepte). Aangezien de gemeente met de eigenaren van de percelen die 

toegankelijk waren voor onderzoek, heeft afgesproken dat de bescherming van de 

vindplaats niet strenger mag worden, geldt dat de voorgestelde aanpassing van de 

vrijstellingsdiepte niet doorgevoerd zal worden.  

 

7. Dient de zone van ruimtelijke vondstverspreiding op basis van het onderzoek te 

worden aangepast?

Uit de resultaten van onderhavig onderzoek blijkt dat de verspreiding van de 

archeologische resten van het laatmiddeleeuwse Sint Janscapelle tot buiten het 

AMK-terrein doorloopt. Omdat de AMK een statische kaart is die niet meer zal worden 

bijgewerkt, stellen wij voor om de aanpassing van de contouren plaats te laten vinden 

door een nieuwe vindplaats te creëren die de goede omvang heeft. Deze nieuwe 

vindplaats dient te bestaan uit het AMK-terrein, het zuidelijk deel van het kapelterrein 

(zuidelijk deel perceel 25), het mogelijke nederzettingsterrein in het zuidwesten 

(zuidwestelijke deel perceel 385) en het tussenliggende niet-onderzochte terreindeel 

(zuidoostelijke deel perceel 385; zie figuur 7.3).  

Aangezien de gemeente met de eigenaren van de percelen die toegankelijk waren voor 

onderzoek, heeft afgesproken dat de bescherming van de vindplaats niet strenger mag 

worden, geldt dat de voorgestelde aanpassing van omvang van de laatmiddeleeuwse 

vindplaats Sint Janscapelle  niet doorgevoerd zal worden.
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8.  Zijn er archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, 

diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke verspreiding?

Het geofysisch onderzoek, in combinatie met een nadere bestudering van recente 

luchtfoto’s heeft aangetoond dat in het noorden van het onderzoeksgebied 

gebouwresten liggen, die mogelijk langs een pad hebben gelegen. In het zuiden 

zijn muurresten van de kapel  opgespoord. Luchtfoto’s uit 2016 lijkt te wijzen op 

de aanwezigheid van een omgreppeling rond de kapel. De onderlinge functionele 

samenhang tussen kapel en gebouwen is lastig vast te stellen. Het geheel zou een 

kapel met een aantal bijbehorende religieuze gebouwen kunnen zijn. Een interpretatie 

van de noordelijke gebouwen als resten van een gehucht behoort ook tot de 

mogelijkheden, hoewel dit volgens een historisch onderzoek onwaarschijnlijk lijkt te 

zijn.

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

In totaal zijn tijdens de veldkartering 1591 vondsten opgeraapt. Als we het botfragment 

en de indetermineerbare vondst buiten beschouwing laten, zijn er drie hoofdcate-

gorieën te onderscheiden. De grootste vondstcategorie bestaat uit bouwmateriaal. 

Hierbinnen overheerst het baksteen (n=311), dat vanwege de hoge fragmentatie-

graad in de meeste gevallen niet gedateerd kon worden. Alleen enkele jongere 

bakstenen waren op grond van hun afwijkend baksel in de Nieuwe tijd C te plaatsen. 

Naast fragmenten van bakstenen zijn ook acht stukken leisteen en twee fragmenten 

natuursteen aangetroffen. De fragmenten natuursteen zijn beide van kolenkalk (V331 

en V443) dat vanaf de middeleeuwen een veel gebruikte grondstof bij steenbouw was. 

De twee verzamelde stukken betreffen fragmenten die van grotere hoekige stenen 

afkomstig zijn, waarschijnlijk bouwblokken. 

De metaalvondsten bestaan vrijwel uitsluitend uit voorwerpen van ijzer (spijkers, 

ringen en muurankers) die niet scherper te dateren zijn dan middeleeuwen of Nieuwe 

tijd. Twee metalen zijn van koper: een duit uit de 17e of 18e eeuw en een knoop.

Het aardewerk bestaat voor 61% uit baksels en vormen die mogelijk ouder zijn dan 

1488, de datum dat Sint Janscapelle verlaten werd. Al het overige aardewerk is zeker 

jonger dan deze datum en kan daarmee geen verband houden met de verdronken 

bebouwing. 

Tijdens de veldkartering is ter hoogte van de verwachte locatie van de kapel een 

dichte concentratie met vooral bouwmateriaal aangetroffen. Dit bevestigt (opnieuw) 

dat de ligging van de kapel zoals in het bureauonderzoek van RAAP is bepaald, de 

juiste is. Opvallend is dat elders in het onderzoeksgebied alleen een diffuse spreiding 

van bouwmateriaal is aangetroffen. De kleinere concentraties bouwpuin die volgens 

het bureauonderzoek ten noorden en oosten van de kapel zouden liggen, zijn niet 

vastgesteld.  Verder zijn op en rondom de kapel ook nauwelijks  scherven aardewerk 

aangetroffen. Wel bevond de oudste aardewerkscherf (Paffrath-scherf  uit de 12e of 

13e eeuw) zich tussen de grote concentratie bouwpuin. Mogelijk hangt deze scherf 

samen met de oudste fase van Sint Janscapelle die ergens in de 12e of 13e eeuw 

geplaatst moet worden.

De veldkarteringen hebben aanwijzingen opgeleverd voor de mogelijke aanwezigheid 

van een nederzettingsterrein 200 m naar westelijk van de kapel (perceel 385). Hier 

is een kleine concentratie aardewerk uit de late middeleeuwen of vroege Nieuwe 

tijd aangetroffen die wellicht als aangeploegd nederzettingsafval is te interpreteren. 

Mogelijk weerspiegelt de concentratie de randzone van een nederzettingsterrein ter 

plaatse. Omdat er nauwelijks bouwmateriaal (baksteen en tegels) is aangetroffen, is 

het niet aannemelijk dat het om steenbouw gaat maar moet eerder gedacht worden 

aan een nederzetting in houtbouw. Opgemerkt dient wel te worden dat het aardewerk 
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vooral bestaat uit roodbakkend aardewerk en steengoed dat niet scherp is te dateren 

en zowel uit de periode  voor als na de overstromingen van 1488 kan komen. In het 

laatste geval was Sint Janscapelle al verlaten.

8.1.2 Bouwblok Hereijgers

1.  In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord? 

De bodem bestaat bijna overal uit getijdeafzettingen op dekzand. De 

getijdenafzettingen hebben een dikte van 0,9 tot 1,65 m, en lokaal (boring 508) tot 3,3 

m –Mv. De top van de getijdeafzettingen is doorgaans tot 35 á 50 cm –Mv verstoord 

door het gebruik van het terrein als erf (figuur 5.9). Alleen in boringen 502, 503 en 506 

zijn de getijdeafzettingen dieper verstoord (tot maximaal 1,6 m-Mv).

De basis van het profiel bestaat uit dekzand (figuur 5.10). In boringen 505 en 506 

bestaat de top van het dekzand uit een podzolbodem (AE –horizont). In boring 504 en 

510-512, waar het dekzand wat dieper ligt, is sprake van een beekeerdgrond (venige A 

–horizont en AC-profiel). In boringen 501-503 en 509 was de bodem tot in de C-horizont 

verstoord. 

2.  Welk bodemtype komt waar voor?

De bodem bestaat bijna overal uit getijdeafzettingen op dekzand. In enkele boringen 

bestaat de top van het dekzand uit een podzolbodem (AE –horizont). In andere 

boringen is sprake van een beekeerdgrond of is de bodem tot in de C-horizont 

verstoord (zie vraag 1 hierboven). 

3.  Wat is de gaafheid van dit profiel?

Zie vraag 1 hierboven.

4.  Wat is de grondwaterstand ter plaatse?

De grondwaterstand op het bouwblok van Hereijgers is niet vastgesteld. Aannemelijk 

is echter dat deze hetzelfde is als de grondwaterstand op vindplaats Sint Janscapelle 

(1,2 m –Mv).

5.  Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied?

Geconcludeerd kan worden dat het verkennende booronderzoek geen aanwijzingen 

heeft opgeleverd voor de aanwezigheid van cultuurlagen in de getijdeafzettingen op 

het bouwblok van Hereijgers. De kans dat in de top van het dieper gelegen dekzand 

archeologische resten aanwezig zijn is laag. 

Het booronderzoek sluit niet uit dat dicht onder het maaiveld, in de top van de 

getijdeafzettingen (vroeger Duinkerke IIIb genaamd) resten van de historische 

bebouwing (vanaf 17e eeuw)  aanwezig zijn. De kans dat dieper in de getijdeafzettingen 

of in de top van het dekzand archeologische resten aanwezig zijn is laag. Er zijn geen 

aanwijzingen voor afgedekte cultuurlagen en in het merendeel van de boringen is de 

top van het dekzand verstoord of te nat voor bewoning (beekeerdgrond). Overigens 

zijn de afdekkende getijdeafzettingen (vroeger Duinkerke IIIB genoemd) vanuit 

het archeologiebeleid van de gemeente Terneuzen vrijgesteld van archeologisch 

vervolgonderzoek.

6.  Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats?

Niet van toepassing.
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7.  Dient de zone van ruimtelijke vondstverspreiding op basis van het onderzoek te 

worden aangepast?

Nee.

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

diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke verspreiding?

De kans dat archeologische grondsporen aanwezig zijn is laag maar niet uit te sluiten 

(zie ook vraag 5 hierboven).

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

Er zijn in dit gebied geen oudere vondsten.

8.2 Middeleeuwen:

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

vindplaats (bijvoorbeeld kerk, kerkhof, uithof, huizenbouw)?

Zie  vraag 8 vindplaats Sint Janscapelle.

8.3 Mesolithicum:

1.  Wat zegt de bodemopbouw en het landschap over de kans op mesolithische sporen 

(haardkuilen, concentraties vuurstenen artefacten20)?

Het feit dat ter plaatse van vindplaats Sint Janscapelle bijna geen intacte bodems 

in het dekzand resteren, betekent dat eventueel aanwezige steentijd-sites deels of 

geheel verstoord zullen zijn. De drie vuursteenconcentraties uit 1997 zijn hier een 

voorbeeld van. Er zal zeker geen sprake zijn van een goed geconserveerd mesolithisch 

landschap vol vuursteen-sites op de flanken van de dekzandrug. De te verwachten 

vuursteen-sites zijn aangetast en zullen zich daarom kenmerken door een relatief 

lage vondstdichtheid. Daardoor zijn ze moeilijk met booronderzoek op te sporen. 

Mogelijk is dit een verklaring voor het ontbreken van indicatoren voor de aanwezigheid 

van mesolithische vuursteenvindplaatsen bij het waarderend booronderzoek. Dit 

waarderend onderzoek was namelijk zeer extensief met afstanden tussen de boringen 

van 5 tot ruim 100 m.

De vraag is met welke methodiek de vuursteensites van Sint Janscapelle wel met 

voldoende zekerheid opgespoord kunnen worden? Criteria voor het bepalen van een 

geschikte methodiek zijn de omvang en de vondstdichtheid van de te verwachten sites.  

Omdat de te verwachten vuursteen-sites in belangrijke mate zullen zijn aangetast, 

kan hun vondstdichtheid als zeer laag worden ingeschat (<40 artefacten per m²).  Sites 

met een dergelijke vondstdichtheid zijn alleen succesvol op te sporen met gegraven 

proefputten (in combinatie met het zeven van de uitgegraven grond over een 3 mm 

zeef). Deze putten zullen in de praktijk een omvang van minimaal 50x50 cm hebben. 

De afstand tussen de proefputten hangt af van de omvang van de te verwachten 

vuursteen-sites. In het mesolithicum komen sites voor met een omvang van zeer klein 

(< 50 m²) tot middelgroot (200 - 1000 m²).21 Omdat het opsporen van alle sites erg 

duur is, zou de prospectie gericht kunnen worden op het opsporen van sites met een 

gemiddelde grote (200 m²). Voor het opsporen van middelgrote vuursteen-sites levert 

de aanleg van proefputten in een grid van 13 x 15 m een voldoende  opsporingskans.22 

20  Artefacten in de ruimste zin van het woord (werktuigen, afval).
21  Mondelinge mededeling S. Knippenberg (Archol).
22  Tol e.a. 2012.
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In het kader van de evaluatie van de vindplaats Sint Janscapelle is het niet 

noodzakelijk de hier beschreven prospectiemethode ook daadwerkelijk uit te voeren. 

Indien waardevolle vuursteen-sites aanwezig zijn, dan zijn deze onder de huidige 

archeologische dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie 1 en Waarde-Archeologie 3 

voldoende beschermd.

2.  Indien vuursteen wordt aangetroffen: wat is hiervan de exacte datering en kan op 

typologische gronden meer duiding aan dit materiaal worden gegeven?

Tijdens het huidige onderzoek zijn geen vuurstenen aangetroffen. Een nieuwe 

determinatie van het  in 1997 aangetroffen vuursteen bevestigt de mesolithische 

datering ervan. 
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging van de onderzoeksgebieden  “vindplaats Zandstraat-Sint 

Janscapelle” en “bouwblok Hereijgers” (bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2 De onderzoeksgebieden  “vindplaats Zandstraat-Sint Janscapelle” en 

“bouwblok Hereijgers” en de percelen met betredingstoestemming. 

Figuur 1.3 Advieskaart Sint Janscapelle (uit Schute & Kerckhaert 2015).

Figuur 1.4 Vrijwilligers in het veld (niet volledig).
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Figuur 2.1 De resultaten van het onderzoek van Schute (1997: p. 22, figuur 3), 

geprojecteerd op de bodemkaart van Bazen (1972). In bruin dagzomend dekzand; in 

donkeroranje dekzand op circa 40 cm –Mv (uit Schute & Kerckhaert 2015). Let op: de 

locatie van de kapel (ster) is foutief afgebeeld.

Figuur 2.2 De veldwaarnemingen van Trachet (2010: p. 169, figuur 46). Rode cirkel = de 

kapel; rode rechthoeken zijn puinconcentraties (uit Schute & Kerckhaert 2015).

Figuur 2.3 De ligging van kapel (A) en puinconcentratie (B) op basis van gesprekken 

met eigenaren (bron: SCEZ/Edufact; uit Schute & Kerckhaert 2015).

Figuur 2.4 Sint Janscapelle: compilatie van op luchtfoto’s zichtbare structuren (uit 

Schute & Kerckhaert 2015).

Figuur 2.5 Het bouwblok van Hereijgers op de kaarten van Lucas Horenbault, 1620 

(bron: De Kraker e.a., 1993; uit (uit Schute & Kerckhaert 2015).

Figuur 3.1 A: luchtfoto uit 2005 met aangegeven de kreekgeulen die zijn te zien op de 

lucht foto. B: luchtfoto uit 2005 zonder geulen. 

Figuur 3.2 Selectie van luchtfoto’s van het onderzoeksgebied met verschillende 

condities van de percelen (agrarisch gebruik, vochtigheidscondities). Ingezoomde 

luchtfoto’s uit 2005, 2008 en 2016 met daarop aangegeven, de in de luchtfoto 

aangetroffen, fenomenen (onder). Hierop zijn duidelijk soilmarks en cropmarks te zien. 

Figuur 3.3 Luchtfoto genomen met een drone met rechts naast het centrum de 

veronderstelde ligging van de kapel.

Figuur 3.4 Overzicht van het aangetroffen steen en vuursteen van de vindplaats 

Zandstraat – Sint Janscapelle. Links  concentratie 21, midden concentratie 22 en rechts 

concentratie 23.

Figuur 3.5 Prismatische klingkern (concentratie 21).

Figuur 3.6 Klingkern met twee slagvlakken (concentratie 23). 

Figuur 3.7 Boor (concentratie 23).

Fig 3.8 Kaart uit 1620 van Jacques Horenbault. Bron: Stichting Heemkundige Kring Sas 
van Gent.
Figuur 4.1 Boorpuntenkaart vindplaats Sint Janscapelle.

Figuur 4.2 Boorpuntenkaart bouwblok van Hereijgers.

Figuur 4.3 Top van het dekzand cm- mv.

Figuur 4.4 Overzichtskaart met de in het dekzand aanwezige bodemhorizonten.

Figuur 4.5 Diepteligging van de top van het dekzand t.o.v. maaiveld.

Figuur 4.6 Dikte van de mariene afzettingen (in cm’s).

Figuur 4.7 De als getijdegeultjes geïnterpreteerde cropmarks (zie figuur 3.2) 

geprojecteerd op het gereconstrueerde reliëf van het dekzand (diepte t.o.v. maaiveld) 

met aangegeven de in het dekzand aanwezige bodemhorizonten.

Figuur 4.8 Overzicht van de waarderende boringen geprojecteerd op de vindplaatsen-

kaart van het RAAP-onderzoek.

Figuur 4.9 Bouwkavel Hereijgers. De boringen met de diepte van de basis van de 

afdekkende getijdeafzettingen en de verstoringsdiepte.

Figuur 4.10 Bouwkavel Hereijgers. Het gereconstrueerde reliëf van het dekzand met 

per boring aangegeven de aanwezige bodemhorizonten.

Figuur 5.1 Overzicht van nummering van de gekarteerde raaien en de verzamelvakken.

Figuur 5.2 Scherf van Paffrath-aardewerk (V442).

Figuur 5.3 Overzicht van de verspreiding van de oppervlaktevondsten: aardewerk 

(mogelijk) ouder dan 1500.

Figuur 5.4 Overzicht van de verspreiding van de oppervlaktevondsten: baksteen en 

tegels.

Figuur 5.5Overzicht van de verspreiding van de oppervlaktevondsten: alle vondstcate-

gorieën.
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Figuur 6.1 Ligging onderzoeksgebied magnetometrisch onderzoek.

Figuur 6.2 4-sonde meetkar (locatie Leuven(B).

Figuur 6.3 8-sonde meetkar (locatie Sint Janskapelle, Terneuzen).

Figuur 6.4 Voorbeeld van een metalen object.

Figuur  6.5 Vrijwilligers Marc Zwartelee en Marc Buise van de WAH meten de weerstand van het 

eerste grid in Sint Janscapelle (Foto Karel-Jan Kerckhaert).

Figuur 6.6 Schematische weergave van de baan die stroom volgt door de bodem (a) en de 

gevolgen die aanwezige archeologische resten op die stroom kunnen hebben (b en c) (Bron: 

Gaffney en Gather 2003).

Figuur 6.7 Schematische weergave van de opstelling gebruikt bij de metingen in Sint Janscapelle. 

Onder B de mobiele meetpennen, onder A de vaste meetpennen. (Bron: Gaffney en Gather 2003) 

Figuur 6.8 Schematische weergave van een grid met daarin aangegeven hoe de data zijn 

verzameld. Binnen het grote vierkant (grid) is ieder klein vierkant een meting gedaan. (Bron: 

Gaffney en Gather 2003).

Figuur 6.9 De ligging van de gemeten grids binnen het plangebied.

Figuur 6.10 Resultaat magnetometrisch onderzoek.

Figuur 6.11 Opvallende structuren op basis van magnetometrisch onderzoek. In blauw 

is de concentratie weergegeven die het resultaat is van de veldkarteringen.

Figuur 6.12 Opvallende structuren op basis van het magnetometrie onderzoek. 

Geprojecteerd op  een interpolatie van de hoogte van de dekzandafzettingen. In rood 

de aandachtgebieden voor de veldtoets.

Figuur 6.13 Op basis van het magnetometrisch onderzoek aangemerkte structuren in 

groen en de hierover geplaatste boorraaien.

Figuur 6.14 Weergave van de onderzochte grids met hun gridnummer.

Figuur 6.15 Ligging van het onderzochte gebied in het landschap.

Figuur 6.16 De resultaten van het weerstandmetingenonderzoek weergegeven van 

12-25 ohm. 

Figuur 6.17 De resultaten van het weerstandmetingenonderzoek weergegeven van 

12-25 ohm met interpretatie.

Figuur 6.18 Op de luchtfoto uit mei/juni 2016 is te zien dat in de noordwesthoek van 

het plangebied een natuurlijke geul/restant van de omgrachting van het terrein van de 

kapel aanwezig is (blauwe pijl). Deze is in de weerstandsmetingen aanwezig als zeer 

lage weerstand. (bron: Geoloket Zeeland).

Figuur 6.19 Op de luchtfoto uit maart 2005 is te zien dat midden tussen enkele 

fragmenten van de gracht (zie hiervoor ook figuur 9) een donkere vlek te zien is waarin 

twee mogelijk drie lijnen te zien zijn die nog enigszins donker afsteken. Deze zouden 

op basis van de weerstandsmetingen geïnterpreteerd kunnen worden als muren van de 

kapel  (bron: Geoloket Zeeland).

Figuur 7.1 Vindplaats Zandstraat – Sint Janscapelle. Overzicht van de bekende en 

nieuwe gegevens uit het mesolithicum.

Figuur 7.2 Vindplaats Zandstraat – Sint Janscapelle. Overzicht van de bekende en 

nieuwe gegevens uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Tabellenlijst

Tabel 3.1 Aantal vuurstenen per artefacttype per vuursteenconcentratie (cat. nr).

*Inclusief één kwartsiet artefact

Tabel 5.1 Overzicht van de oppervlaktevondsten per vondstcategorie.

Tabel 5.2 Overzicht van het aardewerk per baksel en datering.
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Bijlage 1 Afbeelding Botmateriaal Sint Janscapelle
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boring: 1580-1
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.011, Y: 364.577, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,08, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, stevig, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, stevig, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

45 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, oranjegrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

55 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: beekeerdgronden

110 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,12 m -NAP

boring: 1580-2
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.019, Y: 364.599, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,15, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, stevig, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

50 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: beekeerdgronden

80 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,25 m +NAP

boring: 1580-3
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.028, Y: 364.622, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,22, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, stevig, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

55 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: niet benoemd

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,52 m +NAP

Bijlage 2 Boorbeschrijving
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boring: 1580-4
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.036, Y: 364.646, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,25, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, stevig
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

45 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, stevig, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

60 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, stevig, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

125 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

130 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,15 m -NAP

boring: 1580-5
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.045, Y: 364.670, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,39, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

65 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,59 m +NAP

boring: 1580-6
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.053, Y: 364.694, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,34, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,34 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, stevig, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

90 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, stevig, schelpfragment
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

120 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

147 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,26 m -NAP



Sint JanScapelle    97

3

boring: 1580-7
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.062, Y: 364.718, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,37, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: haarpodzolgronden

55 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: haarpodzolgronden

60 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus, interpretatie: haarpodzolgronden

65 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, interpretatie: haarpodzolgronden

75 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: haarpodzolgronden

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,57 m +NAP

boring: 1580-8
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.071, Y: 364.742, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,37, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, stevig, spoor plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

45 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: niet benoemd

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,77 m +NAP

boring: 1580-9
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.079, Y: 364.765, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,33, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

60 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

85 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: niet benoemd

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,33 m +NAP
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boring: 1580-10
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.088, Y: 364.788, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,32, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: haarpodzolgronden

55 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven E-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: haarpodzolgronden

70 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, oranjebruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: haarpodzolgronden

80 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: haarpodzolgronden

85 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: haarpodzolgronden

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,32 m +NAP

boring: 1580-11
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.096, Y: 364.812, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,31, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv / 1,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: beekeerdgronden

45 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,71 m +NAP

boring: 1580-12
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.105, Y: 364.834, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,19, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, volledig geoxideerd, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: beekeerdgronden

50 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,49 m +NAP
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boring: 1580-13
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.114, Y: 364.859, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,23, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,23 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, stevig, schelpfragment
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, stevig, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, stevig, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, stevig, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, matig fijn, kalkrijk

200 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 220 cm -Mv / 0,97 m -NAP

boring: 1580-14
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.122, Y: 364.884, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,19, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, stevig, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

120 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, weinig plantenresten, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

190 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,81 m -NAP
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boring: 1580-15
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.131, Y: 364.907, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,34, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

78 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerzwartbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

110 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,04 m +NAP

boring: 1580-16
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.140, Y: 364.931, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,37, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerzwartbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

170 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,43 m -NAP
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boring: 1580-17
beschrijver: JL, datum: 5-2-2016, X: 44.149, Y: 364.955, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,36, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,36 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

32 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerzwartbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

125 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,04 m -NAP

boring: 1580-18
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.978, Y: 364.757, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,38, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,38 m +NAP

boring: 1580-19
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.974, Y: 364.730, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,32, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, stevig, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,72 m +NAP
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boring: 1580-20
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.970, Y: 364.706, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,36, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin, stevig, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpfragment, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,24 m -NAP

boring: 1580-21
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.966, Y: 364.680, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,48, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv / 1,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 35 cm -Mv / 1,13 m +NAP

boring: 1580-22
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.963, Y: 364.656, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,47, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

55 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,87 m +NAP
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boring: 1580-23
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.960, Y: 364.631, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,36, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

70 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

85 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 95 cm -Mv / 0,41 m +NAP

boring: 1580-24
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.956, Y: 364.606, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,32, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 50 cm -Mv / 0,82 m +NAP

boring: 1580-25
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.952, Y: 364.581, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,18, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,18 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: AE-horizont

90 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

110 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,02 m -NAP
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boring: 1580-26
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.895, Y: 364.624, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,56, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,56 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

90 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

110 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,36 m +NAP

boring: 1580-27
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.894, Y: 364.649, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,63, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,63 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv / 1,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

55 cm -Mv / 1,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

65 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,93 m +NAP

boring: 1580-28
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.892, Y: 364.674, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,56, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,56 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

45 cm -Mv / 1,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

55 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,96 m +NAP



Sint JanScapelle    105

11

boring: 1580-29
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.892, Y: 364.699, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,43, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,43 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,08 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwartgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, interpretatie: bouwvoor

65 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont, interpretatie: veldpodzolgronden

68 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus, interpretatie: veldpodzolgronden

75 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: veldpodzolgronden

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,63 m +NAP

boring: 1580-30
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.889, Y: 364.726, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,40, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,40 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin

42 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: AE-horizont

90 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

100 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,30 m +NAP

boring: 1580-31
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.798, Y: 364.710, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,11, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,11 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

65 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

73 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

77 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,21 m +NAP



106 Sint JanScapelle

12

boring: 1580-32
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.804, Y: 364.686, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,24, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,24 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, schelpfragment
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

195 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,76 m -NAP

boring: 1580-33
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.811, Y: 364.663, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,35, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

115 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,05 m -NAP
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boring: 1580-34
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.818, Y: 364.638, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,35, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

25 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,15 m +NAP

boring: 1580-35
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.828, Y: 364.604, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,60, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, stevig
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,40 m +NAP

boring: 1580-36
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.800, Y: 364.532, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,23, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin

50 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,23 m +NAP
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boring: 1580-37
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.790, Y: 364.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,27, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,27 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,57 m +NAP

boring: 1580-38
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.782, Y: 364.575, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,35, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

80 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,45 m +NAP

boring: 1580-39
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.768, Y: 364.596, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,42, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,42 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: verploegd

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,82 m +NAP

boring: 1580-40
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.759, Y: 364.619, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,33, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,33 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 50 cm -Mv / 0,83 m +NAP
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boring: 1580-41
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.747, Y: 364.643, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,22, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,22 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

70 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Mn-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

140 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,28 m -NAP

boring: 1580-42
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.739, Y: 364.667, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,05, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, schelp compleet, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,15 m -NAP
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boring: 1580-43
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.729, Y: 364.689, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,12, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

55 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

125 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,28 m -NAP

boring: 1580-44
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.641, Y: 364.690, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,32, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

60 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

80 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

105 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,12 m +NAP

boring: 1580-45
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.654, Y: 364.668, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,24, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,24 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin

60 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

110 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,04 m +NAP
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boring: 1580-46
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.667, Y: 364.647, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,22, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,22 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs

40 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

70 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: gebioturbeerd

75 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 85 cm -Mv / 0,37 m +NAP

boring: 1580-47
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.679, Y: 364.626, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,23, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,23 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs

40 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,07 m -NAP

boring: 1580-48
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.692, Y: 364.602, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,30, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,30 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv / 0,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

50 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerzwartgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

85 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwart, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

100 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

110 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,10 m +NAP
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boring: 1580-49
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.705, Y: 364.581, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,46, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,46 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

105 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

118 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 125 cm -Mv / 0,21 m +NAP

boring: 1580-50
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.718, Y: 364.560, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,17, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerzwart, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,03 m -NAP

boring: 1580-51
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.732, Y: 364.538, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,15, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergroen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

45 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

50 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeeloranje, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,45 m +NAP
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boring: 1580-52
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.744, Y: 364.516, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,94, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 0,94 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, kleibrokken, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,26 m -NAP

boring: 1580-53
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.759, Y: 364.495, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,01, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

30 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin

50 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,39 m -NAP
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boring: 1580-54
beschrijver: JL, datum: 8-2-2016, X: 43.775, Y: 364.466, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,10, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

60 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

165 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 185 cm -Mv / 0,75 m -NAP

boring: 1580-55
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.690, Y: 364.485, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,10, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd)

90 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

92 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,10 m -NAP
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boring: 1580-56
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.673, Y: 364.505, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,32, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,32 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

100 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,12 m +NAP

boring: 1580-57
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.656, Y: 364.525, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,44, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,44 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 50 cm -Mv / 0,94 m +NAP

boring: 1580-58
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.639, Y: 364.545, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,39, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,39 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,19 m +NAP
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boring: 1580-59
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.622, Y: 364.566, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,52, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,52 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

110 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

120 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

130 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,02 m +NAP

boring: 1580-60
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.606, Y: 364.585, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,17, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,17 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, oranjebruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: klei, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin

75 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

100 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont, enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,13 m -NAP



Sint JanScapelle    117

23

boring: 1580-61
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.589, Y: 364.605, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,56, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,56 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment

40 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

140 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,04 m -NAP

boring: 1580-62
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.420, Y: 364.643, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,15, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,15 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig fijn

140 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

155 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,85 m -NAP
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boring: 1580-63
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.439, Y: 364.627, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,20, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

145 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,30 m -NAP

boring: 1580-64
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.460, Y: 364.609, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,13, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,13 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

90 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,07 m -NAP

boring: 1580-65
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.436, Y: 364.534, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,03, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,33 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

100 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,17 m -NAP
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boring: 1580-66
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.415, Y: 364.548, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,14, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn

50 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool

80 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: EB-horizont

100 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

110 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,06 m -NAP

boring: 1580-67
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.396, Y: 364.566, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,10, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: A-horizont

130 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,30 m -NAP

boring: 1580-68
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.378, Y: 364.582, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,19, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

80 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: EB-horizont

100 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,01 m -NAP



120 Sint JanScapelle

26

boring: 1580-69
beschrijver: AT, datum: 8-2-2016, X: 43.359, Y: 364.598, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,06, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

65 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: EB-horizont

75 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,14 m -NAP

boring: 1580-70
beschrijver: WL, datum: 8-2-2016, X: 43.330, Y: 364.477, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,76, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

110 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont

140 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 145 cm -Mv / 0,69 m -NAP

boring: 1580-71
beschrijver: WL, datum: 8-2-2016, X: 43.350, Y: 364.465, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,83, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

105 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

115 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,37 m -NAP
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boring: 1580-72
beschrijver: WL, datum: 8-2-2016, X: 43.374, Y: 364.454, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,86, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis

120 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis

140 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, grijs, schelpfragment, weinig hout en riet

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,84 m -NAP

boring: 1580-73
beschrijver: JL, datum: 10-2-2016, X: 43.630, Y: 364.717, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,26, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, schelpfragment
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: A-horizont

105 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

110 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

114 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,06 m +NAP
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boring: 1580-74
beschrijver: JL, datum: 10-2-2016, X: 43.793, Y: 364.735, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,26, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin

60 cm -Mv / 0,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruin, zeer fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: AB-horizont, interpretatie: beekeerdgronden
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

160 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,44 m -NAP

boring: 1580-75
beschrijver: JL, datum: 10-2-2016, X: 43.886, Y: 364.754, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,45, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,45 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, interpretatie: beekeerdgronden
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: beekeerdgronden
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 125 cm -Mv / 0,20 m +NAP



Sint JanScapelle    123

29

boring: 1580-76
beschrijver: JL, datum: 10-2-2016, X: 43.985, Y: 364.781, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,25, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Sas van Gent, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, 
uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin

60 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwartgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,15 m +NAP

boring: 1580-80
beschrijver: JDM, datum: 6-9-2016, X: 43.715, Y: 364.375, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,92, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, oranjegrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn, kalkloos, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

105 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

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

boring: 1580-81
beschrijver: WL, datum: 8-2-2016, X: 43.697, Y: 364.391, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,00, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,30 m -NAP
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boring: 1580-82
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.678, Y: 364.409, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,08, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,08 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,68 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

85 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

95 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,02 m -NAP

boring: 1580-83
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.660, Y: 364.425, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,08, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,08 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

52 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: E-horizont

58 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

68 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

78 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtoranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

90 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,02 m -NAP

boring: 1580-84
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.642, Y: 364.442, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,12, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

38 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,42 m +NAP
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boring: 1580-85
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.622, Y: 364.459, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,31, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

38 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,61 m +NAP

boring: 1580-86
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.605, Y: 364.476, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,37, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,37 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 75 cm -Mv / 0,62 m +NAP

boring: 1580-87
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.586, Y: 364.492, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,26, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,26 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,56 m +NAP

boring: 1580-88
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.568, Y: 364.509, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,20, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: spikkels houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,00 m +NAP
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boring: 1580-89
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.550, Y: 364.526, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,98, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

130 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

140 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,62 m -NAP

boring: 1580-90
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.663, Y: 364.301, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,00, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs

35 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

70 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: E-horizont

80 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

90 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,10 m -NAP

boring: 1580-91
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.639, Y: 364.313, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,07, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,07 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool

35 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, enkele detrituslagen, matig fijn

70 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

95 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,13 m -NAP
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boring: 1580-92
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.618, Y: 364.324, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,05, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

125 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,55 m -NAP

boring: 1580-93
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.595, Y: 364.336, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,95, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,15 m -NAP
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boring: 1580-94
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.573, Y: 364.348, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,00, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

115 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,40 m -NAP

boring: 1580-95
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.551, Y: 364.359, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,06, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,34 m -NAP



Sint JanScapelle    129

35

boring: 1580-96
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.529, Y: 364.370, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,09, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,09 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelp compleet, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,61 m -NAP

boring: 1580-97
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.507, Y: 364.382, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,10, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,00 m +NAP
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boring: 1580-98
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.700, Y: 364.322, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,02, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

55 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

95 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, groenrood, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,18 m -NAP

boring: 1580-99
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.684, Y: 364.335, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,14, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

55 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

95 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, groenrood, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,06 m -NAP
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boring: 1580-100
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.665, Y: 364.350, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,13, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,13 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,67 m -NAP

boring: 1580-101
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.646, Y: 364.366, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,15, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

70 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium

95 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont

105 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,05 m -NAP
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boring: 1580-102
beschrijver: WL, datum: 6-9-2016, X: 43.626, Y: 364.381, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,08, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,08 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium

120 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,32 m -NAP

boring: 1580-103
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.607, Y: 364.397, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,15, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,15 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, zwartbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkele spikkel houtskool, veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

80 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont

90 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,05 m +NAP

boring: 1580-104
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.586, Y: 364.413, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,27, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,27 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwartbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin

35 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,27 m +NAP
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boring: 1580-105
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.567, Y: 364.428, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,20, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: AE-horizont

50 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

70 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,20 m +NAP

boring: 1580-106
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.548, Y: 364.444, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,10, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,10 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, zwartbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkrijk

120 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 130 cm -Mv / 0,20 m -NAP

boring: 1580-107
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.528, Y: 364.459, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,12, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartbruin, matig fijn
Bodemkundig: begraven B-horizont

145 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn

 Einde boring op 155 cm -Mv / 0,43 m -NAP
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boring: 1580-108
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.701, Y: 364.469, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,02, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,02 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, spoor plantenresten

165 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn

 Einde boring op 180 cm -Mv / 0,78 m -NAP

boring: 1580-109
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.716, Y: 364.451, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,03, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn

100 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten

110 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,17 m -NAP
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boring: 1580-110
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.733, Y: 364.431, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,93, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, zwartbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont

120 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,57 m -NAP

boring: 1580-111
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.756, Y: 364.403, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,88, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn

130 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,52 m -NAP
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boring: 1580-112
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.789, Y: 364.431, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,86, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,34 m -NAP

boring: 1580-113
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.776, Y: 364.453, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,14, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, wit, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

30 cm -Mv / 0,84 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin

75 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,86 m -NAP
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boring: 1580-114
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.954, Y: 364.418, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,86, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk

50 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig fijn, schelpengruis

60 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

110 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,34 m -NAP

boring: 1580-115
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.963, Y: 364.442, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,89, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk

75 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin

90 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn

110 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,31 m -NAP

boring: 1580-116
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.971, Y: 364.465, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,96, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,96 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk

75 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruin, schelpengruis

90 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkarm

140 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,54 m -NAP
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boring: 1580-117
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.979, Y: 364.489, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,97, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,97 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,67 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

50 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk

60 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkarm

110 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,23 m -NAP

boring: 1580-118
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.988, Y: 364.513, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,95, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,95 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpfragment, kalkrijk

70 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkarm

110 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkrijk

120 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 125 cm -Mv / 0,30 m -NAP
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boring: 1580-119
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.996, Y: 364.536, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,11, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 155 cm -Mv / 0,44 m -NAP

boring: 1580-120
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 44.005, Y: 364.560, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,06, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

170 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 190 cm -Mv / 0,84 m -NAP
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boring: 1580-121
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.948, Y: 364.560, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,12, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis, kalkarm
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,02 m +NAP

boring: 1580-122
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.945, Y: 364.535, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,93, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment aardewerk

75 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

95 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,17 m -NAP

boring: 1580-123
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.941, Y: 364.510, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,98, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpengruis

70 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,12 m -NAP
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boring: 1580-124
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.938, Y: 364.485, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,89, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, zeer fijn

80 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, zeer fijn
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

95 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, schelpengruis, kalkarm
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos

 Einde boring op 145 cm -Mv / 0,56 m -NAP

boring: 1580-125
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.935, Y: 364.461, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,92, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk

65 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,18 m -NAP

boring: 1580-126
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.904, Y: 364.456, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,91, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool, fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,09 m -NAP
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boring: 1580-127
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.902, Y: 364.481, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,93, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 0,33 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,27 m -NAP

boring: 1580-128
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.901, Y: 364.506, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,93, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,27 m -NAP

boring: 1580-129
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.899, Y: 364.531, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,92, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,57 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,18 m -NAP
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boring: 1580-130
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.898, Y: 364.555, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,98, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,98 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,63 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

100 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont
Archeologie: enkele spikkel houtskool

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,22 m -NAP

boring: 1580-131
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.896, Y: 364.581, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,24, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,24 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,26 m -NAP
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boring: 1580-132
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.894, Y: 364.606, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,33, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,33 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, zeer fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

140 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,17 m -NAP

boring: 1580-133
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.834, Y: 364.589, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,25, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,25 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

55 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijsbruin

70 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,35 m +NAP

boring: 1580-134
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.838, Y: 364.566, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,13, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,13 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs
Archeologie: fragmenten bouwpuin

35 cm -Mv / 0,78 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,33 m +NAP
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boring: 1580-135
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.843, Y: 364.543, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,04, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn

55 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,24 m +NAP

boring: 1580-136
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.850, Y: 364.518, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,91, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool

65 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, kalkrijk

75 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,09 m -NAP

boring: 1580-137
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.856, Y: 364.494, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,89, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,89 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkarm
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,11 m -NAP
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boring: 1580-138
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.863, Y: 364.470, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,83, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

90 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,17 m -NAP

boring: 1580-139
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.869, Y: 364.446, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,86, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs

50 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Archeologie: fragmenten bouwpuin

80 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

 Einde boring op 95 cm -Mv / 0,09 m -NAP

boring: 1580-140
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.834, Y: 364.443, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,80, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: B-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin

80 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,10 m -NAP
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boring: 1580-141
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.823, Y: 364.467, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,75, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,75 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

100 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,35 m -NAP

boring: 1580-142
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.814, Y: 364.490, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,86, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,86 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, schelpengruis

65 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpengruis, kalkrijk

75 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

115 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,34 m -NAP

boring: 1580-143
beschrijver: WL, datum: 7-9-2016, X: 43.805, Y: 364.513, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,93, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,93 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijsbruin, matig fijn, schelpengruis
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: jong dekzand
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

115 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn
Bodemkundig: B-horizont

 Einde boring op 120 cm -Mv / 0,27 m -NAP
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boring: 1580-501
beschrijver: WL, datum: 8-2-2016, X: 44.097, Y: 365.233, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,14, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

130 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,26 m -NAP

boring: 1580-502
beschrijver: WL, datum: 8-2-2016, X: 44.080, Y: 365.188, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,80, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,80 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

160 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

200 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 220 cm -Mv / 0,40 m -NAP
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boring: 1580-503
beschrijver: WL, datum: 8-2-2016, X: 44.152, Y: 365.139, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,42, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,42 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 1,12 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, zandbrokken, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, zeer fijn, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

180 cm -Mv / 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 200 cm -Mv / 0,58 m -NAP

boring: 1580-504
beschrijver: WL, datum: 8-2-2016, X: 44.127, Y: 365.062, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,42, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin, schelpfragment
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerzwartgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

160 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

 Einde boring op 170 cm -Mv / 0,28 m -NAP
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boring: 1580-505
beschrijver: WL, datum: 8-2-2016, X: 44.095, Y: 365.059, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,21, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,21 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,91 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: AE-horizont

130 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

135 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 140 cm -Mv / 0,19 m -NAP

boring: 1580-506
beschrijver: WL, datum: 8-2-2016, X: 44.018, Y: 365.084, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,19, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, 
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol

0 cm -Mv / 1,19 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, zwartgrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: AE-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,31 m -NAP



Sint JanScapelle    151

57

boring: 1580-508
beschrijver: MVZ, datum: 15-2-2016, X: 44.018, Y: 365.151, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,60, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil,
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,60 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 1,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin

60 cm -Mv / 1,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruin

80 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruin
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn

150 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, amorf veen

160 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, slap

 Einde boring op 330 cm -Mv / 1,70 m -NAP
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boring: 1580-509
beschrijver: MVZ, datum: 15-2-2016, X: 44.052, Y: 365.228, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,30, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil,
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,30 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,20 m -NAP

boring: 1580-510
beschrijver: MVZ, datum: 15-2-2016, X: 44.149, Y: 365.037, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,46, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil,
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, geelbruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, geelbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 160 cm -Mv / 0,14 m -NAP
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boring: 1580-511
beschrijver: MVZ, datum: 15-2-2016, X: 44.175, Y: 365.098, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 0,96, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil,
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 0,96 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,61 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruin

50 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijsbruin, zeer fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

165 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, zwartbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont

175 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,04 m -NAP

boring: 1580-512
beschrijver: MVZ, datum: 15-2-2016, X: 44.212, Y: 365.192, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 54E, hoogte: 1,35, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil,
methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, provincie: Zeeland, gemeente: Terneuzen, plaatsnaam: Zaamslag, opdrachtgever: Gemeente Terneuzen, uitvoerder:
Archol BV

0 cm -Mv / 1,35 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, geelbruin, uiterst fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, uiterst fijn

100 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: afgedekt/begraven A-horizont, enkele Fe-vlekken

145 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

 Einde boring op 150 cm -Mv / 0,15 m -NAP
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monsternr roodpuin houtskool sintel aardewerk opmerkingen

1001 vervallen vanwege geroerde grond

1002 70-80 cm -Mv Ab

1003 vervallen want verstoord

1004 75-90 cm -Mv Ab + puin 5 1

1005 50-60 cm -Mv Ab 2

1006 55-65 cm -Mv Ab

1007 160-170 cm -Mv Ab 7

1008 65-75 cm -Mv Ab

1009 50-70 cm -Mv Ab+E

1010 50-60 cm -Mv Ab

1011 40-50 cm -Mv Ab 1 1

1012 50-60 cm -Mv Ab 2

1013 40-45 cm -Mv Ab

1014 40-55 cm -Mv Ab 2

1015 onleesbaar

1016 50-60 cm -Mv Ab

1017 70-80 cm -Mv Ab 1

1018 50-60 cm -Mv Ab 5

1019 100-120 cm -Mv, Ab 10

1020 55-70 cm -Mv Ab 5

1021 75-90 cm -Mv Ab 1 1

1022 60-70 cm -Mv Ab

1023 40-60 cm -Mv Ab

1024 60-70 cm -Mv Ab 3

1025 onleesbaar 2

1026 50-60 cm -Mv Ab 5

1027 70-80 cm -Mv Ab 5

1028 70-60 cm -Mv Ab 1 6 2

1029 30-35 cm -Mv Ab

1030 30-55 cm -Mv BV

1031 100-110 cm Ab/ venig 1 1 2 roodbakkend, grijsgedraaid?

1032 70-80 cm -Mv Ab 3 1

1033 140-150 cm -Mv 2

1034 95-105 cm -Mv Ab 2 1 indet aw

1035 95-105 cm -Mv Ab

1036 90-100 cm -Mv Ab 2

1037 80-90 cm -Mv Ab

1038 70-80 cm -Mv Ab

1039 80-90 cm -Mv Ab 5 1 1 1 indet aw

1040 70-80 cm -Mv Ab

1041 110-120 cm -Mv Ab 1

1042 75-85 cm -Mv Ab 3 2 1 indet aw

1043 70-90 cm -Mv Ab 1

1044 120-130 cm -Mv 10 baksteen, grote fr

1045 75-90 cm -Mv Ab

1046 60-80 cm -Mv Ab

1047 50-70 cm -Mv Ab 6 2 roodbakkend aw

1048 160-180 cm -Mv Ab 4

1049 70-90 cm -Mv Ab

1050 70-85 cm -Mv Ab

1051 40-60 cm -Mv Ab

1052 50-60 cm -Mv Ab

1053 50-70 cm -Mv A-E verrommeld 3

1054 70-75 cm -Mv Ab 4 1

1055 70-100 cm -Mv Ab 12

1056 120-130 cm -Mv Ab

1057 55-70 cm -Mv Ab 1

1058 70-85 cm -Mv Ab 1

Bijlage 3A Resultaten inspectie monsterresiduen afdekkende laag
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monsternr roodpuin houtskool sintel aardewerk opmerkingen

1059 95-105 cm -Mv Ab

1060 45-65 cm -Mv Ab 1

1061 30-40 cm -Mv Ab 1 3

1062 90-110 cm -Mv Ab 3 1

1063 BV/C niet verzameld

1064 30-50 cm -Mv C

1065 50-70 cm -Mv C

1066 40-60 cm -Mv Ab

1067 50-70 cm -Mv Ab 1 2 1

1068 100-120 cm - Mv EBC

1069 60-80 cm -Mv Ab 1

1070 80-100 cm -Mv Ab 4 1

1071 110-120 cm -Mv Ab 10

1072 60-80 cm -Mv Ab 1 4

1073 60-80 cm -Mv Ab 4 2

1074 40-60 cm -Mv Ab +drain 2

1075 150-170 cm -Mv Ab 5
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monsternr roodpuin houtskool sintel aw opmerkingen

2001 115-135 cm -Mv C

2002 80-100 cm -Mv C

2003 140-160 cm -Mv, BC + C 10 10

2004 90-105 cm -Mv C

2005 60-80 cm -Mv BC 5

2006 65-90 cm -Mv B + BC

2007 180-195 cm -Mv C

2008 75-95 cm -Mv B + BC

2009 70-90 cm -Mv B + BC

2010 60-80 cm -Mv B+BC+C

2011 50-70 cm C 3

2012 60-80 cm -Mv C

2013 45-70 cm -Mv B/BC

2014 80 cm -Mv B/BC

2015 95-120 cm -Mv B/BC

2016 60-85 cm -Mv B + BC

2017 80-95 cm -Mv B/BC

2018 60-80 cm -Mv C

2019 120-130 cm -Mv BC/ C 3 1

2020 70-90 cm -Mv C

2021 90-110 cm -Mv B/BC 2

2022 60-80 cm -Mv B/C

2023 70-90 cm -Mv 1 2 fr schelp

2024 80-90 cm -Mv B

2025 80-90 cm -Mv B

2026 60-70 cm -Mv B

2027 80-100 cm -Mv B 1

2028 80-90 cm -Mv 1

2029 35-55 cm -Mv BC

2030 35-55 cm -Mv B

2031 110-130 cm -Mv BC 1 kogelpot aardewerk

2032 80-100 cm -Mv B

2033 boor leeggelopen

2034 105-125 cm -Mv B

2035 105-125 cm -Mv

2036 100-115 cm -Mv B

2037 90-110 cm -Mv AEB

2038 800-100 cm -Mv B 1

2039 90-110cm -Mv B

2040 80-90 cm -Mv C

2041 120-130 cm -Mv C 1

2042 85-105 cm -Mv EB 1 fr indet metaal

2043 90-110 cm -Mv AEB

2044 120-150 cm -Mv B 3

2045 90-100 cm -Mv AEB

2046 70-90 cm -Mv EB

2047 70-90 cm -Mv BC

2048 180-200 cm -Mv C

2049 90-100 cm -Mv BC 1

2050 85-100 cm -Mv EB 1

2051 60-75 cm -Mv C 2

2052 60-75 cm -Mv C 1

2053 70-80 cm -Mv B

2054 85-100 cm -Mv B

2055 100-120 cm -Mv BC

2056 130-150 cm -Mv BC 3

2057 70-80 cm -Mv BC

2058 85-100 cm -Mv BC 1

Bijlage 3B Resultaten inspectie monsterresiduen top dekzand 
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monsternr roodpuin houtskool sintel aw opmerkingen

2059 100-120 cm -Mv C 1

2060 65-80 cm -Mv EBC 1

2061 40-60 cm -Mv BC

2062 110-120 cm -Mv E+B

2063 45-60 cm -Mv C

2064 niet verzameld

2065 niet verzameld

2066 60-80 cm -Mv C

2067 70-90 cm -Mv C

2068 80-100 cm -Mv Ab 1

2069 80-100 cm -Mv EBC 1

2070 100-120 cm -Mv C 1

2071 120-130 cm -Mv C 1

2072 80-90 cm -Mv C Viel uit de boor

2073 80-90 cm -Mv C 3

2074 60-80 cm -Mv EBC 1 3

2075 170-180 cm -Mv AC
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Bijlage 4 Vondstenlijst oppervlaktekartering

vondstnr vsubnr put Vak soort totaal gewicht datering opmerking

101 1 1 2 industrieel wit 1 1 18B-20

102 1 1 3 roodbakkend 2 19 14-16

102 2 1 3 baksteen 3 14

103 1 1 4 ijzer 1 49

104 1 1 5 koper 1 4 knoop

105 1 1 6 ijzer 1 18 spijker

106 1 1 7 baksteen 3 39

107 1 1 8 baksteen 2 18

108 1 1 9 baksteen 3 5

109 1 1 10 baksteen 5 88

110 1 1 11 roodbakkend 1 8 16-18

113 1 1 14 baksteen 1 2

115 1 1 16 roodbakkend 1 1 16-18

117 1 1 18 baksteen 1 10

118 1 1 19 baksteen 2 9

119 1 1 20 baksteen 2 5

120 1 1 21 pijpekop 1 1 16-19

121 1 1 22 baksteen 2 16

121 2 1 22 roodbakkend 1 3 14-16

126 1 1 27 baksteen 6 70

127 1 1 28 ijzer 1 16 haak

127 2 1 28 roodbakkend 6 33 14-16

128 1 1 29 baksteen 2 35

128 2 1 29 roodbakkend 5 24 14-16

128 3 1 29 ijzer 1 58

129 1 1 30 grijsbakkend 1 9 14-16

129 2 1 30 baksteen 5 164

130 1 1 31 baksteen 15 255

130 2 1 31 roodbakkend 9 98 14-18

131 1 1 32 ijzer 1 276 ring, lijkt vrij recent

135 1 2 4 roodbakkend 1 1 indet

136 1 2 5 roodbakkend 2 4 14-16

136 2 2 5 ijzer 1 2 spijker

138 1 2 7 roodbakkend 2 21 16-18

139 1 2 8 ijzer 1 7 spijker

139 2 2 8 baksteen 1 33

139 3 2 8 tegel 1 12 19-20

140 1 2 9 roodbakkend2 4 28

140 2 2 9 europees poselein 1 3 19-20

141 1 2 10 baksteen 3 35

141 2 2 10 roodbakkend 2 8 16-18

142 1 2 11 baksteen 14 0

143 1 2 12 industrieel wit 1 2 18B-20

144 1 2 13 tegel 1 5 16-20

144 2 2 13 roodbakkend 1 4 16-18

147 1 2 16 baksteen 2 34

148 1 2 17 baksteen 1 4

149 1 2 18 baksteen 2 13

151 1 2 20 ijzer 1 7 spijker

152 1 2 21 baksteen 1 39

152 2 2 21 tegel 1 2 19-20

154 1 2 23 baksteen 2 5

155 1 2 24 baksteen 4 24

156 1 2 25 lood 1 633

157 1 2 26 ijzer 3 142 1 spijker

157 2 2 26 baksteen 1 13

158 1 2 27 baksteen 3 51

158 2 2 27 ijzer 1 1 spijker
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vondstnr vsubnr put Vak soort totaal gewicht datering opmerking

159 1 2 28 ijzer 153 0 Fout?

159 2 2 28 baksteen 5 82

160 1 2 29 baksteen 2 58

160 2 2 29 roodbakkend 1 2 indet

160 3 2 29 tegel 1 14 19-20

160 4 2 29 majolica 1 2 16-20

161 1 2 30 baksteen 2 14

161 2 2 30 steengoed met glazuur 1 4 15-16

162 1 3 1 roodbakkend 2 3 indet

163 1 3 2 baksteen 1 4

163 2 3 2 roodbakkend 1 3 15-19

164 1 3 3 baksteen 2 9

165 1 3 4 steengoed met glazuur 1 2 17-19

166 1 3 5 roodbakkend 3 14 indet

167 1 3 6 roodbakkend 2 4 16-18

167 2 3 6 baksteen 2 0

170 1 3 9 baksteen 5 27

173 1 3 12 baksteen 2 15

175 1 3 14 baksteen 3 102

176 1 3 15 ijzer 1 113

176 2 3 15 baksteen 1 2

177 1 3 16 ijzer 1 6 spijker

177 2 3 16 roodbakkend 1 11 14-16

178 1 2 17 roodbakkend 1 7 16-18

179 1 3 18 baksteen 1 59

180 1 3 19 baksteen 7 32

180 2 3 19 ijzer 1 7 gesmede spijker

181 1 3 20 baksteen 1 23

181 2 3 20 ijzer 2 3 spijker

181 3 3 20 roodbakkend 1 4 15-18

189 1 3 28 roodbakkend 3 33 14-16

190 1 3 29 roodbakkend 1 8 16-19

191 1 4 1 roodbakkend 1 2 15-18

192 1 4 2 baksteen 1 6

193 1 4 3 baksteen 4 30

195 1 4 5 industrieel wit 1 1 18B-20

195 2 4 6 baksteen 1 5

196 1 4 6 indet 1 2

197 1 4 7 baksteen 6 23

198 1 4 8 ijzer 2 17

198 2 4 8 baksteen 1 3

198 3 4 8 steengoed met glazuur 1 2 17-19

199 1 4 9 baksteen 8 25

199 2 4 9 roodbakkend 1 3 16-18

200 1 4 10 roodbakkend 1 7 16-19

200 2 4 10 industrieel wit 1 1 18B-20

201 1 4 11 ijzer 1 29 gesmede spijker

201 2 4 11 roodbakkend 1 8 18-20

202 1 4 12 baksteen 3 18

203 1 4 13 bot 1 2 bewerkt (versierd) bot, lijkt vrij recent

203 2 4 13 baksteen 1 112

203 3 4 13 roodbakkend 2 13 15-19

204 1 4 14 baksteen 1 3

205 1 4 15 baksteen 1 84

206 1 4 16 roodbakkend 1 39 16-18

207 1 4 17 ijzer 1 15 recent

209 1 4 19 koper 1 3 17-18 duit

209 2 4 19 industrieel wit 1 2 18B-20

209 3 4 19 baksteen 1 6

210 1 4 20 baksteen 1 3

211 1 4 21 baksteen 1 14

211 2 4 21 ijzer 1 14 gesmede spijker
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vondstnr vsubnr put Vak soort totaal gewicht datering opmerking

212 1 4 22 baksteen 1 10

213 1 4 23 baksteen 1 23

214 1 4 24 baksteen 2 26

214 2 4 24 ijzer 1 1 spijker

215 1 4 25 industrieel wit 2 19 18B-20

215 2 4 25 baksteen 2 34

278 1 7 15 baksteen 12 125

278 2 7 15 ijzer 1 45

278 3 7 15 tegel 1 70

301 1 5 2 roodbakkend 2 10

302 1 5 3 baksteen 1 18

302 2 5 3 tegel 1 30 19-20

302 3 5 3 ijzer 1 250 muuranker of onderdeel kar

303 1 5 4 baksteen 2 8 verweerd

303 2 5 4 leisteen 1 12

304 1 5 5 baksteen 2 19 verweerd

304 2 5 5 verbrande klei 1 10 verweerd

306 1 5 7 baksteen 3 33

307 1 5 8 tegel 3 17 18-20

308 1 5 9 roodbakkend 1 51 17-19

309 1 5 10 baksteen 2 4

310 1 5 11 baksteen 3 54

311 1 5 12 baksteen 2 24

311 2 5 12 roodbakkend 1 4 verweerd

313 1 5 14 baksteen 1 3

314 1 5 15 baksteen 3 26

314 2 5 15 roodbakkend 1 4 verweerd

315 1 5 16 baksteen 1 4

315 2 5 16 roodbakkend 1 7 14-16

331 1 5 17 steen 1 58

332 1 6 1 baksteen 1 7

334 1 6 3 baksteen 4 33

335 1 6 4 baksteen 2 19

336 1 6 5 leisteen 1 9

336 2 6 5 baksteen 7 81

337 1 6 6 baksteen 7 85

338 1 6 7 baksteen 5 51

339 1 6 8 baksteen 21 266

341 1 6 10 baksteen 19 262

341 2 6 11 leisteen 1 1

342 1 6 11 baksteen 11 157

342 2 6 11 leisteen 4 19

342 3 6 11 tegel 6 204

343 1 6 12 leisteen 1 6

343 2 6 12 baksteen 32 555

344 1 6 13 baksteen 10 186

344 2 6 13 leisteen 2 13

344 3 6 13 roodbakkend 1 6 13-16

344 4 6 13 baksteen 1 27 19-20

345 1 6 14 baksteen 7 111

346 1 6 15 baksteen 1 30 18-20

346 2 6 15 roodbakkend 1 5 14-16

347 1 6 16 tegel 2 32

348 1 6 17 baksteen 1 121

356 1 6 25 baksteen 2 47

361 1 7 9 baksteen 1 23

364 1 7 1 ijzer 1 224 muuranker

366 1 7 3 baksteen 1 37

367 1 7 4 tegel 1 17

368 1 7 5 baksteen 3 59

369 1 7 6 baksteen 23 286

369 2 7 6 ijzer 1 7 spijker
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vondstnr vsubnr put Vak soort totaal gewicht datering opmerking

369 3 7 6 roodbakkend 1 5 14-16

370 1 7 7 baksteen 20 232

370 2 7 7 ijzer 1 16

370 3 7 7 tegel 5 222

371 1 7 8 baksteen 41 878

372 1 7 9 baksteen 34 1049

373 1 7 10 baksteen 109 3300

374 1 7 11 baksteen 168 4600

375 1 7 12 baksteen 109 2240

376 1 7 13 baksteen 104 1813

377 1 7 14 indet 1 35

377 2 7 14 baksteen 44 692

378 1 7 15 ijzer 1 15 indet

378 2 7 15 baksteen 14 220

379 1 7 16 ijzer 1 12

379 2 7 16 baksteen 2 31

380 1 7 17 baksteen 5 44  

380 2 7 17 baksteen 1 38 18-20

396 1 8 1 lood 1 198

396 2 8 2 baksteen 1 6

398 1 8 3 baksteen 3 45 sterk verweerd bks of roodbakkend

399 1 8 4 baksteen 2 34

400 1 8 5 baksteen 4 54

401 1 8 6 baksteen 17 161

402 1 8 7 baksteen 18 397

403 1 8 8 baksteen 50 643

404 1 8 9 baksteen 79 456

405 1 8 10 baksteen 32 398

406 1 8 11 baksteen 10 155

407 1 8 12 baksteen 8 74

408 1 8 13 baksteen 9 210

408 2 8 13 ijzer 1 16 spijker

409 1 8 14 baksteen 17 535

411 1 8 16 baksteen 1 8

411 2 8 16 koper 1 8

411 3 8 16 baksteen 1 9

426 1 8 31 baksteen 14 324

432 1 9 5 baksteen 1 1

434 1 9 7 baksteen 2 10

436 1 9 9 baksteen 1 18

437 1 9 10 baksteen 1 4

438 1 9 11 baksteen 1 31

439 1 9 12 baksteen 1 5

440 1 9 13 baksteen 4 41 18-20

441 1 9 14 roodbakkend 3 29 verweerd

442 1 9 15 paffrath 1 5 10-13 verweerd

443 1 9 16 steen 1 78

443 2 9 16 baksteen 1 1
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Bijlage 5 Luchtfoto’s 
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Bijlage 6 Ruwe data Magnetometrisch onderzoek
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