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Samenvatting

In opdracht van Waterschap Scheldestromen heeft Archol een archeologische 

begeleiding, protocol opgraven uitgevoerd in het plangebied Waarde-Weelweg KRW 

locatie 44.  Aanleiding voor het onderzoek is de aanleg van natuurvriendelijke oevers 

(NVO) aan de oostzijde van de hier bestaande watergang. Doel van het onderzoek was 

vast te stellen of er in het plangebied archeologische vindplaatsen aanwezig zijn en, 

indien het geval, deze door middel van een opgraving veilig te stellen. 

Voorafgaand aan de begeleiding is een booronderzoek uitgevoerd en een 

archeologische verwachting opgesteld. Het plangebied kreeg een hoge verwachting 

voor vindplaatsen uit de (late) ijzertijd en Romeinse tijd en een middelhoge 

verwachting voor vindplaatsen uit de late middeleeuwen/Nieuwe tijd. 

Bij de begeleiding zijn geen archeologische vindplaatsen aangetoond. Er zijn enkele 

sloten aangetroffen waarvan de ligging overeenkomt met de perceelsgrenzen van voor 

1953. De precieze ouderdom van deze perceelsgrenzen kon niet worden vastgesteld. 

Verder zijn hoofdzakelijk natuurlijke verstoringen in de vorm van geulinsnijdingen 

gevonden. Uit deze  geulen is een kleine hoeveelheid vondstmateriaal afkomstig 

daterend uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd. Het is onduidelijk of dit materiaal uit 

de directe nabijheid van de vindplaats of van een verder weg gelegen locatie afkomstig 

is. 

Hoewel geen archeologische vindplaatsen zijn aangetoond blijft de archeologische 

verwachting op basis van de landschappelijke situering gehandhaafd. Dit betekent 

dat er in de omgeving van het plangebied vindplaatsen aanwezig kunnen zijn en er 

bij eventuele ingrepen een vorm van archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Welke 

vorm dit onderzoek aanneemt is afhankelijk van de omvang van de ingreep. Bij kleine 

ingrepen vergelijkbaar met de huidige begeleiding kan eveneens volstaan worden met 

een archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Bij grotere ingrepen wordt 

aanbevolen eerst een verkennend/karterend booronderzoek uit te voeren. Daarmee 

kunnen dan duidelijkere uitspraken over de intactheid van het bodemprofiel en over de 

aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen gedaan worden, voordat verder 

onderzoek gedaan wordt.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Waterschap Scheldestromen heeft Archol een archeologische 

begeleiding uitgevoerd ter hoogte van de Weelweg in Waarde (gemeente Reimerswaal) 

(Figuur 1.1). Aanleiding voor het onderzoek is de aanleg van een natuurvriendelijke 

oever (NVO) langs de bestaande watergang. Het plangebied ligt binnen een zone met 

een dubbelbestemming Waarde-archeologie 2. In overeenstemming met de regels in 

het bestemmingsplan geldt voor de geplande werkzaamheden vergunningplicht voor 

archeologie. 

In het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd op basis waarvan een 

archeologische verwachting is opgesteld.1 Op basis van de landschappelijke ligging 

had het plangebied een hoge verwachting voor het aantreffen van vindplaatsen uit de 

ijzertijd/Romeinse tijd en een middelhoge verwachting voor vindplaatsen uit de late 

middeleeuwen/Nieuwe tijd. Het booronderzoek leverde geen directe aanwijzingen 

voor archeologische vindplaatsen op. Wel werden in enkele boringen fragmenten 

niet-recent puin aangetroffen. Gezien de aard van de geplande werkzaamheden 

en de resultaten van het booronderzoek heeft de bevoegde overheid besloten dat 

een archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd moet worden in de vorm van een 

archeologische begeleiding (AB), Protocol Opgraven.2 

1  Besuijen 2016
2  Advies OAS 29 augustus 2016 Waarde Weelweg
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Doel van het onderzoek is vast te stellen of in het plangebied archeologische 

vindplaatsen aanwezig zijn en, indien het geval, deze ex situ veilig te stellen door 

middel van een opgraving. Voor dit onderzoek is een Programma van Eisen opgesteld.3 

In dit rapport worden de resultaten van de archeologische begeleiding gepresenteerd.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kern van Waarde aan de oostzijde 

van een bestaande waterweg. Het gebied is momenteel hoofdzakelijk in gebruik als 

akker. De ingreep bestaat overal uit het aanleggen natuurvriendelijke oevers, waarbij 

over een lengte van 368 meter een strook verdiept wordt tot maximaal 2,20 –NAP (ca. 

1,3 m –mv). De breedte van de strook varieert van ca. 10 meter aan het maaiveld tot 

3-4 meter op het diepste punt.

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

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

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

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

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

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

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

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

bijbehorende standaardrapportages. In het plangebied Waarde-Weelweg, KRW locatie 

44 is een bureauonderzoek en aanvullend booronderzoek uitgevoerd op basis waarvan 

een gespecificeerde archeologische verwachting is opgesteld.4 

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

Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 (NOaA).5 Deze onderzoeksagenda  is  echter 

voornamelijk een  instrument dat ingezet kan worden bij het waarderen van 

archeologische vindplaatsen. Bij het onderhavig onderzoek zijn geen vindplaatsen 

aangetroffen en is de agenda dus niet van toepassing.

1.3.2 Provincie

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

Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020.6 In dit plan wordt het grootste deel van de Nota 

Archeologie 2006-2012, de uitwerkingsnota van de cultuurnota Cultuur Continu uit 

2008 gecontinueerd. 

Sinds 12 mei 2009 zijn er aanvullende richtlijnen voor uitvoerend archeologisch 

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

3  De Visser 2017
4  Besuijen 2016
5  NOaA: https://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/nationale-onderzoeksagenda-

archeologie-20 (geraadpleegd 20-4-2017).
6  Provincie Zeeland ongedat.
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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. Het onderzoek dat is uitgevoerd in 

Waarde-Weelweg, KRW locatie 44 betreft een archeologische begeleiding. 

Sinds 2008 heeft de provincie Zeeland  een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie 

Zeeland (POAZ).7 De POAZ die nu vigerend is, dateert uit 2017 en kent 11 kernthema’s. 

Bij de archeologische begeleiding zijn geen eenduidige archeologische vindplaatsen 

aangetroffen zijn waardoor geen onderzoek naar deze kernthema’s gedaan kan 

worden. 

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 Reimerswaal heeft haar archeologiebeleid uitgewerkt in 

de Beleidsnota Archeologie Reimerswaal. Dit beleid is vastgelegd in de verschillende 

bestemminsgplannen. Onderhavig plangebied valt binnen het bestemmingsplan 

Buitengebied Reimerswaal. Het plangebied is gelegen binnen een zone met een dub-

belbestemming Waarde-Archeologie 2. Dit betekent dat vergunningplicht bestaat 

voor archeologie voor werkzaamheden die dieper reiken van 0,40 meter beneden 

maaiveld en een oppervlakte hebben groter dan 250 m². Hoewel bij het vooronderzoek 

geen directe aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen had 

het plangebied een middelhoge tot hoge verwachting voor het aantreffen van 

vindplaatsen uit de (late) ijzertijd / Romeinse tijd en de late middeleeuwen / Nieuwe 

tijd. Het bevoegd gezag heeft daarom besloten om de werkzaamheden archeologisch 

te laten begeleiden, door middel van een Archeologische Begeleiding, Protocol 

Opgraven.

7  Provincie Zeeland ongedat.
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Kader en archeologische verwachting

2.1 Landschappelijk en archeologisch kader8

Het plangebied ligt geologisch gezien in een gebied met mariene afzettingen. De basis 

van het profiel bestaat uit pleistoceen dekzand (Laagpakket van Wierden) waarop oude 

mariene afzettingen (laagpakket van Wormer) zijn afgezet. Deze overwegend zandige 

afzettingen zijn gevormd in het midden- en laat-Atlanticum (vanaf 5.500 v.Chr.), 

als gevolg van een sterke zeespiegelstijging en getijdenwerking. Hierdoor liep het 

noordelijke deel van Zeeland geleidelijk onder water en ontstond een getijdengebied 

met platen, slikken en schorren. Grote delen van het oude pleistocene landschap 

werden door getijdengeulen geërodeerd. 

Vanaf het Subboreaal stagneert de stijging van de zeespiegel en worden meer kleiige 

sedimenten afgezet (Laagpakket van Wormer). Deze kleiige sedimenten bevatten 

veel rietwortels: een indicatie voor de veenvorming die begint plaats te vinden. Vanaf 

deze periode begon het getijdengebied te verlanden en ontwikkelde zich plaatselijk 

veen op de getijdenafzettingen. Vanaf het midden van het Subboreaal (ca. 3100 v. 

Chr, laat-neolithicum) is er sprake van een min of meer gesloten kustlijn als gevolg van 

strandwallen die zich iets ten westen van de huidige kustlijn ontwikkelden. Achter deze 

kustlijn ontstond een groot veenlandschap bestaande uit een veenmoeras met kleine 

vennen en veenstroompjes. Dit veen wordt tot het Hollandveen Laagpakket (Formatie 

van Nieuwkoop) gerekend. 

In het vroeg-Subatlanticum (ca. 250 v. Chr, IJzertijd) is de mariene invloed bijna 

geheel afgenomen. Het veengebied raakt in de Romeinse tijd steeds meer ontwaterd, 

deels door menselijk ingrijpen. Terwijl tot in het vroeg-Subatlanticum hoofdzakelijk 

bewoning vastgesteld is in het strandwallengebied heeft de ontwatering van het 

veengebied vanaf de midden-Romeinse tijd geleid tot intensieve bewoning van het 

veengebied (ca. 70-270 n.Chr.). Een ander gevolg van de ontwatering was inklinking 

van het veen, waardoor de zee uiteindelijk opnieuw vat krijgt op het gebied. Vanaf 

het midden-Subatlanticum kon de zee verder het achterland instromen, waardoor 

een nieuw getijdenlandschap ontstond. Dit resulteerde in de sedimentatie van 

dikke pakketten klei en zand (Laagpakket van Walcheren) die tot op heden in bijna 

heel Zeeland aan het oppervlak liggen. Tussen ca. 250 en 700 n. Chr. is het gebied 

ongeschikt geweest voor bewoning. 

Vanaf 700 is het gebied weer bewoonbaar en vindt een intensieve kolonisatie plaats. 

Vanaf de 11de eeuw wordt het landschap bedijkt en worden nieuwe gebieden 

ingepolderd. Het nieuw gewonnen land werd niet alleen gebruikt voor landbouw 

maar ook voor de ontginning van veen. Het veen werd hoofdzakelijk gebruikt bij de 

productie van zout. Een gevolg van de veenontginning was wel dat het oppervlak 

aanzienlijk verlaagd werd en erodeerde. De erosie werd verder in de hand gewerkt 

door slecht onderhoud van de dijken. Gevolg was dat dijkdoorbraken tijdens een 

stormvloed catastrofale gevolgen konden hebben waarbij veel land verloren ging en 

hele dorpen verdronken, zoals bij de stormvloeden van 1530 en 1532. 

8  Naar Besuijen 2016

2
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2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het vooronderzoek waren binnen het plangebied geen 

archeologische onderzoeken uitgevoerd. Ook in de directe omgeving zijn in Archis 

geen onderzoeken, waarnemingen of archeologische monumenten geregistreerd. In 

de wijdere omgeving zijn wel onderzoeken uitgevoerd en waarnemingen gedaan. Deze 

vallen allen binnen de oude kern van Waarde (monumentnr. 13.393). De aangetroffen 

resten dateren uit de periode late middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd. 

Het vooronderzoek in het plangebied bestond uit een bureauonderzoek en een 

inventariserend booronderzoek. Bij het booronderzoek zijn in totaal 9 verkennende 

boringen gezet (tot 4,0 m –MV). Het booronderzoek was voornamelijk bedoeld om 

de (geologische) verwachting te toetsen en niet om vindplaatsen op te sporen. Uit het 

booronderzoek bleek dat de ondergrond van het plangebied overeenstemde met de 

verwachting op basis van vooraf beschikbare geologische informatie. De diepste in de 

boringen aangetroffen afzettingen behoren tot het Laagpakket van Wormer, waarvan 

de top is gelegen 3,00 en 3,51 m –NAP (2,10 – 3,15 m –mv). Daarboven bevindt zich 

een pakket veen (Hollandveen Laagpakket) dat in de meeste boringen min of meer 

intact was. In boringen 2, 4, 5, 6, 7 en 8 is de top van het pakket intact en in de meeste 

gevallen veraard. In boringen 3 en 9 is sprake van lichte erosie van de top van het 

pakket. In boring 1 is het veen grotendeels weggeslagen door mariene erosie en 

resteert nog slechts 45 cm van het oorspronkelijke pakket. Het veen wordt afgedekt 

door het Laagpakket van Walcheren dat op zijn beurt wordt afgedekt door een 30-40 

cm dikke bouwvoor. De enige archeologische indicatoren zijn aangetroffen in boringen 

1, 2 en 9. Het gaat daarbij om niet-recente brokjes puin beneden de bouwvoor (vanaf 

0,54 m –NAP) in het laagpakket van Walcheren.

2.3 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de gegevens uit het bureau- en booronderzoek is een archeologische 

verwachtingmodel opgesteld voor het plangebied.9 Met betrekking tot het aantreffen 

van vindplaatsen uit het paleolithicum t/m midden-neolithicum is de verwachting op 

laag gesteld. Er zijn weinig uitspraken te doen omdat vindplaatsen uit deze perioden 

overwegend in pleistocene afzettingen liggen en er geen gegevens zijn over de 

toestand van het pleistocene dekzandlandschap (mate van erosie). Deze afzettingen 

lagen namelijk beneden de maximale boordiepte van het onderzoek. 

In verschillende boringen is de top van het Laagpakket van Wormer aangetroffen 

waarin resten uit het laat-neolithicum verwacht kunnen worden. De verwachting voor 

het aantreffen van vindplaatsen is echter op laag gesteld gezien het ontbreken van 

hogere landschapsdelen (ruggen of oeverwallen), die gunstig waren voor bewoning. 

Het toenmalige lokale landschap was een getijdengebied. Dit top van dit niveau ligt 

overigens in de meeste gevallen beneden de maximale verstoringsdiepte van de 

geplande werkzaamheden, namelijk tussen 2,10 en 3,15 meter onder maaiveld ( (-3,00 

tot -3,29 meter NAP) 

Gedurende de bronstijd waren de omstandigheden voor bewoning vermoedelijk ook 

niet gunstig. Deze periode kenmerkte zich door uitgestrekte veenvorming. 

9  Besuijen 2016
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De verwachting voor deze periode is daarom op laag gesteld. In de late ijzertijd en 

Romeinse tijd raakt het veen ontwaterd en wordt het betreedbaar. Dit is herkenbaar 

aan de veraarde top van het veen.  Uit het booronderzoek is gebleken dat het 

Hollandveen Laagpakket in het plangebied in grote mate intact is en dat de  top van dit 

pakket in veel boringen veraard is. Het plangebied heeft daarom een hoge verwachting 

voor vindplaatsen uit de (late) ijzertijd en Romeinse tijd. Dit laatste duidt op gunstige 

bewoningsomstandigheden. Top van Hollandveen ligt naar verwachting tussen 0,6 en 

1,7 meter onder maaiveld (- 1,5 tot -1,96 meter NAP)

In de vroege middeleeuwen was het gebied waarschijnlijk niet geschikt voor bewoning. 

Voor de late middeleeuwen en Nieuwe tijd geldt een middelhoge archeologische 

verwachting. Het onder de bouwvoor (dikte 30-40 cm) gelegen laagpakket van 

Walcheren is namelijk niet verstoord. Daarnaast zijn in drie boringen niet-recente 

puinbrokjes aangetroffen die gelet op de diepteligging uit de late middeleeuwen of 

Nieuwe tijd dateren. 



14 Waarde, krW locatie 44



Waarde, krW locatie 44   15

Vraagstelling en methodiek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van de begeleiding was het vaststellen en documenteren van eventuele 

archeologische vindplaatsen opdat deze ex situ veiliggesteld kunnen worden. In het 

programma van eisen zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld die bij aanwezigheid 

van archeologische vindplaatsen beantwoord moeten worden:

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

bespreek:

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

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

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

onderzoek in de omgeving van het onderzoeksgebied.

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

koppel de aangetroffen structuren hieraan. Illustreer door middel van profieltekening 

en/of –foto.

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

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

plangebied intact of zijn (grote) verstoringen aanwezig?

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

diepte?

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

toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied?

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een archeologische begeleiding, protocol opgraven. Het 

onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het protocol Opgraven Landbodems 

van de KNA 4.0, de provinciale richtlijnen en gemeentelijk beleid, alsook de onder 

kopjes methodiek en strategie genoemde punten uit het PvE (paragraaf 6.1 en 6.2). Bij 

de uitvoering van de werkzaamheden zijn de civieltechnische werkzaamheden leidend 

geweest. Uitgangspunt was wel dat de archeoloog voldoende mogelijkheid geboden 

wordt om eventuele archeologische resten te documenteren. Conform PvE moesten 

twee vlakken worden aangelegd. Eén vlak direct onder bouwvoor in het Laagpakket 

van Walcheren (in het bijzonder ter hoogte van boringen 1,2 en 9, waarin niet-recent 

puin gevonden werd). Het tweede vlak moest worden in de top van het Hollandveen 

Laagpakket. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen uit het PvE. Over de gehele lengte 

van het plangebied zijn twee vlakken aangelegd. Vlak 1 is direct onder de bouwvoor 

aangelegd. Het tweede vlak in de top van het Hollandveen laagpakket. Beide vlakken 

zijn ingemeten en gefotografeerd. Bij het verdiepen naar de vlakken toe is ook gelet op 

de aanwezigheid van sporen- of vondstniveau’s in het Laagpakket van Walcheren en 

Hollandveen. Deze zijn niet aangetroffen. 

Naast vlakwaarnemingen zijn over de gehele lengte van het plangebied 

profielkolommen gedocumenteerd om greep te houden op de locale stratigrafie. 

3
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Figuur 3.1 
Een impressie van de werkzaamheden bij 
de begeleiding. Het eerste vlak is aangelegd 
onder de bouwvoor. De graafmachine is bezig 
te verdiepen naar het tweede vlak.
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Resultaten

Bij de begeleiding zijn nauwelijks archeologische resten gevonden. Er zijn in totaal 14 

sporen gedocumenteerd, maar het betreft hier hoofdzakelijk natuurlijke geulinsnijdin-

gen of sloten. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de bodemopbouw. Vervolgens 

worden per vlak de aangetroffen sporen besproken.

4.1 Bodemopbouw

De bodemopbouw in het plangebied kwam overeen met de verwachting op basis van 

het booronderzoek. Direct onder de bouwvoor bevindt zich een in dikte variërend 

pakket, dat als Laagpakket van Walcheren geïnterpreteerd is (de top van dit pakket 
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Figuur 4.1 
Puttenkaart met gedocumenteerde profiel-
kolommen (zwart) en locatie van de boringen 
uit het IVO (rood).
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ligt tussen -0,49 en -1,35 m NAP). De uiterlijke verschijning en textuur van dit pakket 

varieert sterk per profielwaarneming: van siltarme vette klei (Ks1) tot sterk zandige 

afzettingen (Lz3 / Zs4) en zijn een indicatie voor de dynamische omstandigheden 

waaronder dit pakket is afgezet. Over het algemeen bevinden de zwaardere 

kleiafzettingen zich onderin dit pakket. Onder dit niveau bevindt zich veen, dat als 

Hollandveen Laagpakket geïnterpreteerd is (diepteligging top tussen -1,57 en -2,09 

m NAP). In 11 van de 16 gedocumenteerde profielen was de top van het veen (iets) 

veraard. In profiel 3 en mogelijk ook profiel 4 is geen veraarding waargenomen in 

de top van het veen en was sprake van een redelijk abrupte overgang tussen klei 

en veen. Het veenpakket lijkt hier enigszins geërodeerd. De profielen zijn in alle 

gevallen doorgezet tot in het Hollandveen Laagpakket. In geen van de profielen is de 

dikte van het veenpakket vastgesteld omdat dit buiten de verstoringsdiepte van de 

werkzaamheden viel. 

Over het algemeen zijn geen grote verstoringen aanwezig en is het profiel in grote 

mate intact. Alleen in het uiterste noorden van het begeleide gebied is een ca. 30 

meter brede verstoring vastgesteld, waarbij het Laagpakket van Walcheren verstoord 

is. Deze verstoring ligt ter hoogte van een niet meer bestaande weg.

4.2 Sporen en vondstmateriaal

In totaal zijn bij het onderzoek 13 grondsporen gedocumenteerd, verspreid over 

de twee vlakken (zie bijlage 1  voor sporenoverzichten). Zoals gezegd betrof het 

hier hoofdzakelijk natuurlijke geulinsnijdingen (N=8) en sloten (N=4). Verder is één 

vermoedelijk paalspoor gevonden dat op basis van de vulling en scherpe begrenzing in 

de late middeleeuwen/Nieuwe tijd is gedateerd. 

Figuur 4.2 
Twee representatieve profielen. Profiel 
6 met een relatief dun Laagpakket van 
Walcheren en een sterk veraarde top van het 
Hollandveen Laagpakket (links) en profiel 13 
met relatief dik Laagpakket van Walcheren.
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Bij het vooronderzoek is in boringen 1, 2 en 9 niet-recent puin gevonden. Een van 

de doelen van de begeleiding was om ter hoogte van deze boringen een vlak aan te 

leggen zodat de herkomst van dit materiaal achterhaald kon worden. Bij aanleg van 

het vlak bleek dat twee van de drie boringen (boringen 1 en 9) gelegen zijn ter hoogte 

van de geulinsnijdingen (sporen 8 en 12). Uit deze sporen is bij de begeleiding ook 

vondstmateriaal verzameld. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om fragmenten baksteen 

uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd. Op basis van de context moet het om 

verspoeld materiaal gaan. Gezien de hoeveelheid baksteen in spoor 13 zou het hier ook 

om een demping van de geul kunnen gaan.

Een andere geul (spoor 10) leverde eveneens fragmenten baksteen en scherven 

grijsbakkend aardewerk op. Dit laatste kan worden gedateerd tussen 1150 en 

1550. Op basis van het baksteen is een datering in de 14de – 16de eeuw het meest 

waarschijnlijk.10

De sloten, waaronder ook een deel van de recente verstoringen gerekend moeten 

worden zijn min of meer noord-zuid of haaks daarop geörienteerd. Deze oriëntatie 

komt overeen met de perceelsgrenzen zoals die op de kadastrale minuut uit 1811-1832 

zijn weergegeven. Deze perceelsgrenzen zijn gehandhaafd tot de watersnoodramp 

van 1953, waarna de percelen opnieuw zijn ingedeeld. Het is onduidelijk wat de 

10  Zie bijlage 3 vondstenlijst. Determinatie L. Meurkens

Figuur 4.3 
Het plangebied (rode lijn) geprojecteerd op 
de kadastrale minuur van 1811-1832 (Bron: 
Geoloket Provincie Zeeland).
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precieze ouderdom van de perceelsgrenzen is, aangezien geen oudere kaarten dan de 

kadastrale minuut uit 1811-1832 beschikbaar zijn. 

Uit de kadastrale minuut blijkt dat het plangebied ook een oude weg doorsnijdt, 

genaamd de Molendijk of Hooge Weg. Deze weg is bij de begeleiding teruggevonden 

in de vorm van een ca. 30 meter brede verstoring in het uiterste noorden van het 

plangebied (zij bijlage 1, spoor 11). Op historische kaarten komt deze weg voor 

het eerst voor op de kaart van Hattinga uit 1753.11 De weg is verdwenen bij de 

herverkaveling na 1953.  

De sporen die in de top van Hollandveen Laagpakket zijn aangetroffen bestaan 

uitsluitend uit natuurlijke geulinsnijdingen en sloten. Deels gaat het daarbij om 

dezelfde geulen die ook in vlak 1 zijn aangetroffen. Twee van de geulen op dit vlak 

leverden vondstmateriaal op. Het gaat om drie scherven grijsbakkend aardewerk 

uit spoor 1 en drie scherven roodbakkend aardewerk met geglazuurde binnenkant 

en ongeglazuurde buitenkant uit spoor 13. Ook dit materiaal is te dateren in de late 

middeleeuwen of vroege Nieuwe tijd. 

 

11  Besuijen 2016, 33
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Conclusie

De Archeologische Begeleiding, Conform protocol opgraven in Waarde KRW locatie 

44 heeft geen eenduidige archeologische vindplaatsen opgeleverd. Op basis van een 

bureauonderzoek en verkennend booronderzoek had het gebied een middelhoge 

verwachting voor vindplaatsen uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd en een hoge 

verwachting voor vindplaatsen uit de (late) ijzertijd en Romeinse tijd. Vindplaatsen uit 

de middeleeuwen en Nieuwe tijd waren te verwachten direct onder de bouwvoor in het 

Laagpakket van Walcheren. Vindplaatsen uit de (late) ijzertijd en Romeinse tijd in de 

(veraarde) top van het Hollandveen.

Bij de begeleiding zijn op regelmatige afstand profielkolommen gedocumenteerd. 

De geologische ondergrond bleek conform de resultaten van het booronderzoek. De 

diepteligging van het Laagpakket van Walcheren varieert tussen -0,49 en -1,35 m NAP. 

Het Hollandveen Laagpakket ligt tussen -1,57 en -2,09 m NAP. Het profiel is over het 

gehele plangebied in hoge mate intact. De enige uitzondering vormt een ca. 30 meter 

brede strook in het noorden van het plangebied, waar het Laagpakket van Walcheren 

verstoord is.

Bij het booronderzoek zijn in verschillende boringen fragmenten niet-recent puin 

aangetroffen in het laagpakket van Walcheren. Een van de doelen van de begeleiding 

was het aanleggen van een vlak direct onder de bouwvoor ter hoogte van deze 

boringen om de herkomst van dit materiaal nader te kunnen verklaren. Na aanleg 

van het vlak bleek dit materiaal afkomstig te zijn uit geulvullingen en dat het dus om 

verspoeld materiaal ging. In één geval zou het materiaal hier ook terecht gekomen 

kunnen zijn als gevolg van demping van de geul met puin.  Op vlak 1 zijn ook enkele 

noord-zuid (of haaks daarop) georiënteerde sloten aangetroffen. Blijkens de kadastrale 

minuut 1811-1832 gaat het hier om perceelsgrenzen die op zijn minst teruggaan tot de 

vroege 19de eeuw. Na de watersnoodramp van 1953 is het gebied opnieuw verkaveld, 

waarne deze perceelsgrenzen in onbruik zijn geraakt. 

Het vlak dat in de top van het Hollandveen is aangelegd leverde geen aanwijzingen 

op voor vindplaatsen uit de (late) ijzertijd of Romeinse tijd. De aangetroffen sporen 

betreffen eveneens geulinsnijdingen en sloten. Het gaat deels om dezelfde sporen die 

ook in vlak 1 gedocumenteerd waren.

5



22 Waarde, krW locatie 44



Waarde, krW locatie 44   23

Aanbevelingen

Bij de begeleiding zijn geen archeologische vindplaatsen aangetroffen. De herkomst 

van het vondstmateriaal in de geulen blijft nog wel een open vraag. Het is onduidelijk 

of dit materiaal afkomstig is uit de directe omgeving van het plangebied en daarmee 

kan wijzen op een vindplaats uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd of afkomstig 

is van een locatie die verder van het plangebied af gelegen is. Ondanks de resultaten 

van de begeleiding kan dus niet worden uitgesloten dat er in de omgeving van het 

plangebied vindplaatsen uit de (late) ijzertijd / Romeinse tijd en late middeleeuwen/

Nieuwe tijd aanwezig zijn. Wat dat betreft blijft de archeologische verwachting 

op basis van de landschappelijke situering gehandhaafd. Geadviseerd wordt om 

bij vergelijkbare ingrepen als de huidige eveneens een archeologische begeleiding 

uit te voeren (figuur 6.1: rood). Bij grotere ingrepen wordt geadviseerd eerst een 

verkennend/karterend booronderzoek uit te voeren zodat duidelijkere uitspraken over 

de intactheid van het bodemprofiel en over de aan- of afwezigheid van vindplaatsen 

gedaan kunnen worden (figuur 6.1: geel).
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Figuur 6.1 
Advieskaart archeologie voor toekomstige 
ontwikkelingen in de omgeving van het 
plangebied (rood: begeleiden; geel: verken-
nend/karterend booronderzoek).
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Beantwoording onderzoeksvragen

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

bespreek:

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

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

Bij de begeleiding zijn geen vindplaatsen uit de (late) ijzertijd / Romeinse tijd of late 

middeleeuwen / Nieuwe tijd gevonden.   

Er is een kleine hoeveelheid grondsporen gedocumenteerd. Het gaat daarbij om enkele 

sloten in het Laagpakket van Walcheren die te koppelen zijn aan de percelering zoals 

die voor de watersnoodramp van 1953 bestond. Het is onduidelijk wat de precieze 

ouderdom van deze perceelsgrenzen is. De overige sporen zijn geïnterpreteerd als 

natuurlijke geulen. In een deel van deze geulen werd wat vondstmateriaal (baksteen-

fragmenten en aardewerk) verzameld uit de late middeleeuwen / Nieuwe tijd. De 

herkomst van dit vondstmateriaal is onduidelijk

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

onderzoek in de omgeving van het onderzoeksgebied.

Gezien het ontbreken van onderzoek in de directe omgeving van het plangebied kan 

deze vraag niet beantwoord worden.

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

koppel de aangetroffen structuren hieraan. Illustreer door middel van profieltekening 

en/of –foto.

         De geologische stratigrafie in het plangebied is conform de verwachting uit 

het booronderzoek. Direct onder de bouwvoor bevindt zich het Laagpakket van 

Walcheren, dat varieert in dikte. Daaronder het Hollandveen Laagpakket waarvan de 

top in veel gevallen veraard is. De diepteligging van het Laagpakket van Walcheren 

varieert tussen -0,49 en -1,35 m NAP. Het Hollandveen Laagpakket ligt tussen -1,57 en 

-2,09 m NAP. De aangetroffen sporen beperken zich grotendeels tot het Laagpakket 

van Walcheren. Bij de sporen in het Hollandveen Laagpakket gaat het om sloten en 

geulen die ook al in het Laagpakket van Walcheren zichtbaar waren.  

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

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

plangebied intact of zijn (grote) verstoringen aanwezig?

Er is geen sprake van een archeologische vindplaats. Wel is de stratigrafie in het 

plangebied in hoge mate intact. Er zijn maar weinig verstoringen aanwezig. Alleen in 

het noordelijke deel van het plangebied is een strook van ca. 30 meter breed verstoord, 

ter hoogte van een inmiddels verdwenen weg.

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

diepte?

Er zijn geen sporen en structuren in situ bewaard.

7
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6.  Kunnen op basis van huidig onderzoek aanbevelingen gedaan worden voor 

toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied?

Ondanks de resultaten van de begeleiding kan niet worden uitgesloten dat er in de 

omgeving van het plangebied vindplaatsen uit de (late) ijzertijd / Romeinse tijd en late 

middeleeuwen/Nieuwe tijd aanwezig zijn. De archeologische verwachting op basis van 

de landschappelijke situering blijft gehandhaafd. Aanbevelingen voor toekomstige 

ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied zijn afhankelijk van de omvang 

van de ingreep. Bij kleine ingrepen vergelijkbaar met de huidige begeleiding kan in 

de toekomst ook volstaan worden met een begeleiding van de werkzaamheden. Bij 

grotere ingrepen wordt aanbevolen eerst een verkennend/karterend booronderzoek 

uit te voeren. Daarmee kunnen dan duidelijkere uitspraken over de intactheid van het 

bodemprofiel en over de aan- of afwezigheid van archeologische vindplaatsen gedaan 

worden, voordat verder onderzoek gedaan wordt. 
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Lijst van afkortingen en begrippen
Afkorting Toelichting

ABR Archeologisch Basis Register

AB Archeologische Begeleiding

AME aardewerk - middeleeuwen

AMK archeologische monumentenkaart

ANT aardewerk - Nieuwe tijd

APH aardewerk - prehistorisch 

BKS baksteen

BOT bot - onbepaald

BOUW bouwmateriaal keramisch

BRONS bronstijd

BRONSM midden-bronstijd

BRONSMB midden-bronstijd B

BRONSL late bronstijd

BYZK bijzonder object - keramiek

BYZV bijzonder object - vuursteen

ca. circa

cal. gecalibreerd

cf. gelijkend op (determinatie niet zeker)

CNC concretie

DH driehoekig

DKP dakpan

GL glas

GR greppel

HK houtskool

HT hout

IJZ ijzertijd

IJZL late ijzertijd

IJZM midden-ijzertijd

IJZV vroege ijzertijd

indet. indetermineerbaar

IVO Inventariserend Veldonderzoek

KPIJ Keramiek – pijpen

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

LME Late middeleeuwen

MA monster - algemeen

MESO mesolithicum

MFE metaal - ijzer

MHK monster - houtskool

MP monster - pollen 

MPB metaal - lood

MSL metaalslak

Mv maaiveld

MXX metaal - onbepaald

NAP Normaal Amsterdams Peil

NAR Nederlandse Archeologische Rapporten

n.Chr. na Christus

NT Nieuwe tijd

NTA Nieuwe tijd A

NTB Nieuwe tijd B

NTC Nieuwe tijd C

prov. provincie

PvA Plan van Aanpak

PvE Programma van Eisen

ROM Romeinse tijd

SLE steen - leisteen

str. structuur

SVU steen - vuursteen

SXX steen - onbepaald

TEG tegel

v. vondstnummer

v.Chr. voor Christus

VKL verbrande klei

zg. zogenaamde

Begrippen

Archis  De naam Archis staat voor Archeologisch Informatiesysteem. Archis is 

een databank waarin allerlei gegevens over archeologische 

vindplaatsen en terreinen vanaf de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd in 

Nederland zijn opgeslagen.

Erosie  Het proces van slijtage van het aardoppervlak waarbij materiaal wordt 

verplaatst of geheel verdwijnt. Dit gebeurt vooral door de werking van 

wind, stromend water en ijs.

Geul  Een rivier- of kreekbedding

In situ  Bewaard op de plaats waar het ontstaan of achtergelaten is.

Spoor  Een door menselijk handelen of door de natuur ontstane verstoring 

van de bodem.

Vindplaats  Een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische 

informatie bevindt.

Vondst  Mobilia afkomstig van archeologisch veldwerk.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Locatie plangebied (in rood).

Figuur 3.1 Een impressie van de werkzaamheden bij de begeleiding. Het eerste vlak is 

aangelegd onder de bouwvoor. De graafmachine is bezig te verdiepen naar het tweede 

vlak.

Figuur 4.1 Puttenkaart met gedocumenteerde profielkolommen (zwart) en locatie van 

de boringen uit het IVO (rood).

Figuur 4.2 Twee representatieve profielen. Profiel 6 met een relatief dun Laagpakket 

van Walcheren en een sterk veraarde top van het Hollandveen Laagpakket (links) en 

profiel 13 met relatief dik Laagpakket van Walcheren.

Figuur 4.3 Het plangebied (rode lijn) geprojecteerd op de kadastrale minuur van 

1811-1832 (Bron: Geoloket Provincie Zeeland).

Figuur 6.1 Advieskaart archeologie voor toekomstige ontwikkelingen in de omgeving 

van het plangebied (rood: begeleiden; geel: verkennend/karterend booronderzoek).
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spoor type diepte breedte datering opmerking

1 Geul

2 Geul

3 Geul

4 Geul

5 Sloot NTC

6 Sloot NTC

7 Sloot NTC recent glas in de vulling

8 Geul

9 Paalkuil? 40 NTA

10 Geul dagzomende laag in geul

11 Recente verstoring recente verstoring van voormalige weg

12 Geul

13 Geul

14 Sloot

vondstnr splitsnr categorie aantal gewicht opmerking datering

1 1 Bot 1 81

1 2 Aardewerk 3 44 grijsbakkend aardewerk LME - NTA

2 1 Baksteen 3 2300 LME - NT

3 1 Baksteen 4 924,3 LME - NT

3 2 Aardewerk 20 321,1 grijsbakkend aardewerk LME - NTA

4 1 Baksteen 3 4100 LME - NT

5 1 Aardewerk 3 179 Roodbakkend. Binnenzijde geglazuurd NT

Bijlage 2 Sporenlijst

Bijlage 3 Vondstenlijst
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