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Samenvatting
De archeologische waarden van de gemeente Terneuzen zijn opgenomen in de verschillende
bestemmingsplannen. Terneuzen kent een aantal bestemmingsplannen: voor de kernen en voor het
buitengebied (www.ruimtelijkeplannen.nl), waarin de geldende vrijstellingen zijn uitgewerkt. In het
archeologisch beleid van de gemeente Terneuzen, ‘De onderste steen boven’, wordt gesteld dat de
insteek van dit beleid soepel is waar het kan en streng waar nodig (Gemeente Terneuzen, 2011).
Vanuit dit perspectief concludeerde de gemeente o.a. dat de kennisstand van een aantal vindplaatsen
ontoereikend is. Om invulling te kunnen geven aan verschillende vraagstukken is door de gemeente
Terneuzen het project ‘Leemten in Kennis’ gestart. Eerder is in het kader van dit project onderzoek
gedaan naar de mogelijkheid tot verruiming van de vrijstellingsdiepte. Onderhavig bureauonderzoek
maakt deel uit van een serie van 10 bureauonderzoeken die nu als onderdeel van het project ‘Leemten
in Kennis’ mogen worden uitgevoerd.
De gemeente Terneuzen heeft in de bestemmingsplannen een aantal vindplaatsen opgenomen
waarbinnen een archeologische dubbelbestemming geldt. Aangezien de gemeente een
archeologiebeleid nastreeft dat streng is waar nodig maar soepel waar mogelijk laat de gemeente op
eigen initiatief archeologisch onderzoek uitvoeren. Het doel hiervan is de begrenzingen van een aantal
vindplaatsen nader te onderzoeken en ook de diepte waarop de resten daar in de bodem aanwezig zijn
te achterhalen. Door Artefact is in 2014 een inventarisatie gepresenteerd waarin gesteld wordt dat van
een groot aantal vindplaatsen fundamentele kennis ontbreekt (Visser & Emaus, 2014). Voor dit project
zijn daarna tien vindplaatsen geselecteerd die voor een uitgebreid bureauonderzoek (fase 1) in
aanmerking kwamen.
Voorliggend rapport behelst het resultaat van fase 1, een nadere bureaustudie naar de mogelijke
ligging van een van deze vindplaatsen, een verdronken dorp aan de Noorddijk in Hoek 1, en geeft
adviezen over eventueel te nemen vervolgstappen in de vorm van archeologisch non-destructief
veldonderzoek (fase 2).
In dit rapport is in eerste instantie uitgegaan van de theorie dat de aangetroffen resten toebehoren aan
het verdronken dorp Vremdijcke (naar Visser & Emaus, 2014).
In de noordelijke punt van de huidige Koudepolder en de westpunt van de huidige Lovenpolder zijn op
diverse plekken door agrariërs grote kloostermoppen aangetroffen. Het formaat van de stenen duidt op
een datering tussen de 12 e en de 14 e eeuw. In eerste instantie is ervan uitgegaan dat deze vondsten te
relateren zijn aan het ‘verdronken dorp’ Vremdijcke. Deze optie is in dit rapport onderzocht.
Het ontstaan van Vremdijcke hangt nauw samen met de geologische ontwikkeling van ZeeuwsVlaanderen vanaf de 10e eeuw AD. Het opslibben of ‘aanwassen’ van de slikken en schorren ten
noorden van het Vlaamse dekzandplateau maakte dit gebied aantrekkelijk voor ontginning, veenwinning
en beweiding van het vee.
In zijn rapport beschrijft De Kraker (2015) wanneer Vremdijcke opduikt in de historische bronnen:
“Vremdijcke wordt als toponiem vermeld in 1114 toen de St. Pietersabdij (Gent) aldaar (Fronendike,
Fronedica) land verwierf. Rond die tijd vinden bedijkingen plaats en wordt Vremdijcke een parochie.”
Het jaar 1488 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van Vremdijcke. In dat jaar brak de Braakman
1

Visser & Emaus (2014) refereren aan deze vindplaats als ‘Vremdijcke’, een van de mogelijke interpretaties van
de aangetroffen resten.
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(verder) door bij het nu verdwenen Nieuwersluis, tussen Hoek en Philippine, en overstroomde
Vremdijcke. Het dorp werd toen waarschijnlijk verlaten, maar na herbedijking van de Vremdijckepolder
herbouwd op een andere plek. Er zijn daarmee dus twee Vremdijcke’s: het Vremdijcke uit de 12 e eeuw
dat verdronk in 1488 en het daarna herbouwde Vremdijcke dat verdronk in 1600.
Op basis van het historisch-geografisch onderzoek, de historische kaartvergelijking en de relatie met
geologische data moet geconcludeerd worden dat deze vondsten niet met Vremdijcke samenhangen –
noch met het laat middeleeuwse Vremdijcke, noch met het 16e eeuwse Vremdijcke – een wellicht
verrassende conclusie. Dit rapport betoogt dat de voormalige Vremdijckepolder ten noord(west)en van
de huidige Lovenpolder lag en dat het laatste restant van de Vremdijckepolder (waarschijnlijk het
zuidwestelijk gelegen eerste beloop) verloren is gegaan, evenals de noordpunt van de Koudepolder.
Dit roept onmiddellijk de vraag op: waar duiden de kloostermoppen dan wel op? Betreft het enkele
losse huisplaatsen of boerderijen? Is het materiaal verspoeld en zijn hier geen resten in situ aanwezig?
Zijn de resten alsnog te relateren aan een ‘verdronken dorp’? Zo ja, welk? Gottschalk (1984) geeft
(indirect) aan dat in deze omgeving ooit Coudekercke lag; dit lijkt een serieuze optie. In documenten
over een geschil over tienden tussen de abdijen van St. Baaf en St. Pieter wordt de ligging van een
kerkhof van Coudekercke beschreven. Gottschalk: ‘In april 1473 kwamen afgevaardigden van beide
partijen in de St. Jacobspolder bijeen om te overziene de limiten ende ghemerken van den tienden van
den voorseiden poldere (Gottschalk, 1984: p. 509-510). ’ Ook deze bijeenkomst leidde niet tot een
oplossing. In 1480 maakte St. Pieter ‘aanspraak op de tienden ten O van een lijn, die van het
Biervlietsche straetkin in de polder ten Gate naar het oostelijk gedeelte van het voormalige kerkhof van
Coudekercke liep, een grenslijn die vóór de ondergang van Coudekercke (in 1375) zou hebben
bestaan.’ Op figuur 5, de kaart van François van de Velde (1550) staat deze lijn met tekst aangegeven.
Wanneer nu de noordpunt van de Koudepolder wordt ‘weggedacht’, dan is dit precies de locatie waar
de archeologische resten zijn aangetroffen. Het valt dus zeker niet uit te sluiten dat de vondsten de
plek betreffen waar ooit (een van de) Coudekercke(s) heeft gelegen. Dit is een optie die nader
onderzoek behoeft.
In het bestemmingsplan buitengebied is vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische
dubbelbestemming geldt. Hieraan is de Waarde-Archeologie 2 toegekend, d.i. vrijstelling voor
onderzoek tot 500m 2 /0,5 m –Mv. Op basis van het in dit rapport beschreven bureauonderzoek kan dit
gehandhaafd blijven.
Op basis van het bureauonderzoek wordt geadviseerd dat het vervolgonderzoek zich zou moeten
richten op de locaties A, C, D, E en G (figuur 13). Opgemerkt moet worden dat de begrenzing van de
verschillende locaties geen vaststaand gegeven is; deze kunnen uiteindelijk geheel vervallen, kleiner of
groter zijn, maar vormen vooralsnog wel het uitgangspunt voor het vervolgonderzoek. Het
vervolgonderzoek dient meer inzicht te geven in de aanwezigheid en exacte begrenzing van de
vindplaats of vindplaatsen. Geadviseerd wordt om binnen deze voorlopige grenzen een geofysisch
onderzoek uit te voeren in combinatie met een karterend booronderzoek.
1.

Op basis van de begrenzing van de verschillende locaties (A, C, D, E en G) op figuur 13 wordt
een karterend booronderzoek uitgevoerd, idealiter met een boring om de 20 m en raaien om de
20 m, verspringend in een gelijkbenig driehoeksgrid. Op locatie G volstaat een kruisraai met
boringen om de 10 m. De boorraaien worden tot buiten de begrenzingen verlengd of juist
verkort als de tussentijdse resultaten in het veld daar aanleiding tot toe geven.
Motivatie: op deze manier kan de begrenzing van de locaties worden bijgesteld;

2.

Geadviseerd wordt om aanvullend het gebied systematisch af te lopen; dit kan vooraf of
tegelijkertijd met het booronderzoek. Vooraf biedt de mogelijkheid de strategie eventueel nog
aan te passen. Hiertoe dient het perceel in vakken te worden ingedeeld. De vondsten worden
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per vak verzameld en verwerkt tot een vondstverspreidingskaart. Deze kaart betreft een
vondstverspreiding op basis van materiaalcategorie en datering.
Motivatie: op deze manier kunnen op relatief eenvoudige wijze structuren of activiteitsplaatsen
gelokaliseerd worden, aanvullend op wat met bovenbeschreven methoden bereikt kan worden;
3.

Magnetometrische scan in de op basis van het booronderzoek (en eventueel
oppervlaktekartering) nieuw begrensde zones. Geadviseerd wordt dit in principe getrapt op te
zetten: eerst locatie A en C, dan D, E en G, maar wel afhankelijk van de resultaten van het
eerst uit te voeren booronderzoek; dit kan tot aanpassingen leiden.
Motivatie: idealiter wordt zo de begrenzing van magnetische anomalieën in kaart gebracht.
Deze anomalieën duiden vooral op baksteen in de ondergrond. Houtbouw kan maar moeilijk
worden gemeten;

4.

Op basis van het zo verkregen beeld kan worden ingezoomd op zones met veel mogelijke
steenbouw of relatief dichte bewoning. Deze worden met behulp van elektrische
weerstandsmeting verder onderzocht om bijvoorbeeld individuele structuren (huizen, kapel,
wellicht ook greppelstructuren) in kaart te brengen. Idealiter worden deze weer gecontroleerd
met behulp van een aantal controleboringen.
Motivatie: Dit geeft inzicht in individuele structuren en de mogelijke functie en grootte ervan.

Tenslotte wordt de suggestie gedaan om aanvullend historisch onderzoek naar de interpretatie van de
vondsten en de relatie met de bedijkingsgeschiedenis. De centrale vraag: tot welke parochie,
nederzetting of anderszins kunnen de vondsten worden gerekend? De voornaamste optie: is dit een
van de Coudekercke’s? Op dit moment zijn echter ook andere opties (nog) niet uit te sluiten.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding van het onderzoek
De archeologische waarden van de gemeente Terneuzen zijn opgenomen in de verschillende
bestemmingsplannen. Terneuzen kent een aantal bestemmingsplannen: voor de kernen en voor het
buitengebied (www.ruimtelijkeplannen.nl), waarin de geldende vrijstellingen zijn uitgewerkt. In het
archeologisch beleid van de gemeente Terneuzen, ‘De onderste steen boven’, wordt gesteld dat de
insteek van dit beleid soepel is waar het kan en streng waar nodig (Gemeente Terneuzen, 2011).
Vanuit dit perspectief concludeerde de gemeente o.a. dat de kennisstand van een aantal vindplaatsen
ontoereikend is. Om invulling te kunnen geven aan verschillende vraagstukken is door de gemeente
Terneuzen het project ‘Leemten in Kennis’ gestart. Eerder is in het kader van dit project onderzoek
gedaan naar de mogelijkheid tot verruiming van de vrijstellingsdiepte. Onderhavig bureauonderzoek
maakt deel uit van een serie van 10 bureauonderzoeken die nu als onderdeel van het project ‘Leemten
in Kennis’ mogen worden uitgevoerd.
De gemeente Terneuzen heeft in de bestemmingsplannen een aantal vindplaatsen opgenomen
waarbinnen een archeologische dubbelbestemming geldt. Aangezien de gemeente een
archeologiebeleid nastreeft dat streng is waar nodig maar soepel waar mogelijk laat de gemeente op
eigen initiatief archeologisch onderzoek uitvoeren. Het doel hiervan is de begrenzingen van een aantal
vindplaatsen nader te onderzoeken en ook de diepte waarop de resten daar in de bodem aanwezig zijn
te achterhalen. Door Artefact is in 2014 een inventarisatie gepresenteerd waarin gesteld wordt dat van
een groot aantal vindplaatsen fundamentele kennis ontbreekt (Visser & Emaus, 2014). Voor dit project
zijn daarna tien vindplaatsen geselecteerd die voor een uitgebreid bureauonderzoek (fase 1) in
aanmerking kwamen.
Voorliggend rapport behelst het resultaat van fase 1, een nadere bureaustudie naar de mogelijke
ligging van een van deze vindplaatsen, een verdronken dorp aan de Noorddijk in Hoek 2, en geeft
adviezen over eventueel te nemen vervolgstappen in de vorm van archeologisch non-destructief
veldonderzoek (fase 2).
In dit rapport is in eerste instantie uitgegaan van de theorie dat de aangetroffen resten toebehoren aan
het verdronken dorp Vremdijcke (naar Visser & Emaus, 2014).

1.2 Doel van het onderzoek
Doel van het uitgebreid archeologisch bureauonderzoek is helder te krijgen wat de exacte
(diepte)ligging, datering, begrenzing en fysieke kwaliteit van de vindplaats is, teneinde deze
vindplaatsen zo nodig en zo goed als mogelijk in de diverse bestemmingsplannen op te kunnen nemen.
Uit het bureauonderzoek kunnen adviezen voortvloeien met betrekking tot nog nader uit te voeren nondestructief archeologisch veldonderzoek om dit op een verantwoorde wijze mogelijk te maken.

Onderzoeksvragen
Voorafgaand aan het onderzoek zijn door de uitvoerder de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
2

Visser & Emaus (2014) refereren aan deze vindplaats als ‘Vremdijcke’, een van de mogelijke interpretaties van
de aangetroffen resten.
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-

Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het
onderzoeksgebied bekend?

-

Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische
waarden in het gebied?

-

Wat is de verwachte diepte en verspreiding waarop eventuele archeologische resten
voorkomen?

-

Wat is de exacte ligging en begrenzing van de vindplaats(en)?

-

Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te
worden omgegaan?

-

Is in het onderzoeksgebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke (non-destructieve)
methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?

1.3 Beschrijving onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied betreft tien locaties in de gemeente Terneuzen die in drie clusters (A, B en C)
zijn verdeeld. Voorliggend rapport heeft betrekking op cluster C en wel op het ‘verdronken’ dorp aan de
Noorddijk in Hoek. Als onderzoekgebied heeft de gemeente een cirkel aangegeven met een straal van
500 meter rondom vondsten die zijn gedaan in de noordelijke punt van de Koudepolder (figuur 1). Het
betreft een landelijk en relatief vlak gebied, in gebruik als akkerland. Een klein deel van het
onderzoeksgebied is in gebruik als infrastructuur (sloten, dijken, wegen), boerderijterrein of ligt
buitendijks.
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Figuur 1: Ligging onderzoeksgebied met ARCHIS-waarnemingsnummers.

1.4 Woord van dank
Een woord van dank gaat uit naar de heer F. Weemaes (gemeente Terneuzen), de heer P. Eijsackers
(gemeente Terneuzen), mevrouw drs. N.J.G. de Visser (Edufact) en de heer drs. K.-J. Kerckhaert
(SCEZ).
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2 Archeologisch en historisch onderzoek
2.1 Onderzoeksmethode
Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van verschillende bronnen informatie verzameld om
inzicht te krijgen in de ligging, datering, begrenzing en fysieke kwaliteit van de vindplaats, evenals de
genese van het landschap en de (lokale) opbouw van de bodem. Om een beeld te vormen over het
voormalige landschap is onder andere gebruik gemaakt van verschillende geologische,
geomorfologische en bodemkundige kaarten. Voor informatie omtrent het reliëf in en rondom het
plangebied is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geraadpleegd (www.ahn.nl).
Om de bekende archeologische en historische gegevens te inventariseren zijn de volgende bronnen
geraadpleegd:
• Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Zeeland;
• de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW);
• het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 3;
• het informatiepakket van de gemeente Terneuzen. Dit pakket behelst:
o

interviews met omwonenden en andere betrokkenen;

o

beleidsstukken;

o

geselecteerd historisch kaartmateriaal;

o

geselecteerde luchtfoto’s;

o

specifieke literatuur;

o

gegevens uit het ZAA indien aanwezig;

o

historisch-geografisch rapport van De Kraker (2015) en studie van Trachet (2010);

• bodem-, geo(morfo)logische, historische en topografische kaarten;
• heemkundeverenigingen, amateurarcheologen en lokale kenners;
• overige beschikbare luchtfoto’s;
• overige literatuur (voor een volledig overzicht van de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de
literatuurlijst achter in dit rapport.

2.2 Geologie, Bodem en Landschap
Landschappelijke situatie
De pleistocene ondergrond van Zeeuws-Vlaanderen bestaat oudere (midden en laat pleistocene)
fluviatiele afzettingen voor van de Schelde: de Formatie van Koewacht. Deze afzettingen liggen onder
het dekzand, dat is afgezet gedurende de laatste ijstijd. Het dekzandoppervlak vertoont een verhang in
noordelijke richting. De landschappelijke ontwikkeling in het Holoceen (vanaf circa 10.000 voor Chr.)
houdt nauw verband met de stijgende zeespiegel en de mate van openheid van de kust. In een laagte
in het dekzandgebied van centraal en noordelijk Zeeland zocht de Schelde haar weg. Vanaf 7000 voor
Chr. vormde zich vanuit deze laagte een getijdengebied. Door een verminderde invloed van de zee
vanaf 4400 voor Chr. als gevolg van een meer gesloten kust verlandde het getijdengebied, wat de
afwatering veenvorming in de hand werkte. De vorming van het Hollandveen nam een aanvang. Tot het
Vroeg Neolithicum dagzoomde het dekzand in Zeeuws-Vlaanderen. Daarna werd het bedekt met
Hollandveen (Vos & Van Heeringen, 1997).

3

Dit betreft een door RAAP opgeslagen versie van Archis 2.0. Archis 3.0 was bij het schrijven van dit rapport
niet operationeel.
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Vanaf ongeveer 350 na Chr. nam de invloed van de zee toe. De zee brak in het veenlandschap in,
waarbij de bestaande veenafwateringsstroompjes werden gebruikt. Op deze wijze ontstonden
getijdengeulen die zich insneden en het onderliggende veen (en soms het dekzand) erodeerden.
Hierdoor werd de afwatering, en daarmee de inklinking van het veenlandschap, verbeterd. Het resultaat
was een vergroting van de komberging - waar meer water zijn weg kan vinden, zal dit het ook zoeken wat vervolgens leidde tot verdere insnijding van de getijdengeulen, waarmee het proces weer van
voren af aan begon. Rond 750 na Chr. was het grootste gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen veranderd in
een getijdengebied en was het veenmoeras afgedekt met een laag kwelder- en wadafzettingen. De
verlande geulen raakten opgevuld met zandig materiaal, dat minder aan klink onderhevig was dan de
omliggende (kleiige) poelgronden. In de loop van enkele eeuwen werden de verlande geulen als hogere
delen in het landschap zichtbaar. Deze ‘getij-inversieruggen’ waren bij uitstek geschikt voor bewoning,
de middeleeuwse bewoning concentreerde zich dan ook op deze verlande getijdengeulen. Vanaf de
10e eeuw nam de invloed van de zee opnieuw sterk toe en werden de oudere afzettingen deels
opgeruimd. De afzettingen die bij deze inbraak in Zeeland zijn afgezet liggen tegenwoordig grotendeels
aan het oppervlak (jongere afzettingen van het Laagpakket van Walcheren). Delen die niet werden
overstroomd werden in deze periode bewoond en waar het Hollandveen niet was geërodeerd werd dit
tot op grote diepte afgegraven voor brandstof en zoutwinning (moernering en selnering).
In de 12e eeuw werden in Zeeuws-Vlaanderen onder invloed van de Vlaamse abdijen en de
opkomende handelssteden (zoals Brugge) de eerste dijken aangelegd. Het getijdengebied werd in snel
tempo ingedijkt. Na de eerste bedijking vonden nog regelmatig overstromingen plaats door
dijkdoorbraken veroorzaakt door stormvloeden en menselijk handelen.
Het onderzoeksgebied Noorddijk-Hoek ligt precies in zo’n dynamisch gebied. De Braakman, de grote
14 e eeuwse inbraakgeul waarbij bijvoorbeeld Vremdijcke (mogelijk) verloren is gegaan, slingert zich in
een ruime bocht om Hoek heen. Enkele kleinere inbraakgeulen doorsnijden het nog intacte klei/veenlandschap van zuid naar noord: de nog steeds aanwezige Voorste en Achterste Kreek. Het
onderzoeksgebied ligt in een hoek tussen de huidige Braakmankreek en de Voorste Kreek.
Geo(morfo)logie
Uitgaande van de door de gemeente aangegeven zoekcirkel kan gesteld worden dat in deze zone
volgens de geologische kaart van Zeeuws-Vlaanderen met name het profieltype Fo3b voorkomt, dat wil
zeggen Afzettingen van Duinkerke IIIb op oudere Afzettingen van Duinkerke op Hollandveen op
dekzand (Van Rummelen, 1977). Aan de zuidwestzijde van de Koudepolder en een brede zone rond de
Voorste Kreek heeft een inbraakgeul zich ingesneden en zijn hier Afzettingen van Duinkerke 3b afgezet
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op oudere Afzettingen van Duinkerke (code Do3b). In geomorfologisch opzicht ligt het gebied in een
vlakte van getijafzettingen (Brus, 1987).

Figuur 2: Ligging van het onderzoeksgebied (rood) op een uitsnede van de geologische kaart van ZeeuwsVlaanderen (RGD, 1977).

Figuur 3: Ligging van het onderzoeksgebied (rood) op een uitsnede van de geomorfologische kaart van ZeeuwsVlaanderen (Stiboka / RGD, 1987).

Bodem
De bodem in het plangebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden (Stiboka, 1980).
Poldervaaggronden zijn kleigronden met een grijze, roestig gevlekte ondergrond zonder een donkere
humusrijke bovengrond (De Bakker, 1966). Op de zeer gedetailleerde, oudere bodemkaart van De
Verenigde Braakmanpolders is het plangebied gekarteerd als Nieuwland (schorgronden) op
Middellandgronden. De afzettingen worden binnen 0 en 80 cm -Mv verwacht (Bazen, 1972) en bestaan
overwegend uit schorgronden en poel- en overgangsgronden, met alleen ter hoogte van de Voorste
Kreek kreekbeddinggronden (zie ook § 2.6).
De ligging van Vremdijcke op basis van geologische data
Een invalshoek om Vremdijcke te lokaliseren, is door te kijken naar beschikbare landschappelijke
gegevens. Dorpen in de late middeleeuwen liggen niet ‘zomaar’ ergens in het landschap; daar zitten
meestal bepaalde patronen in. De kern van veel dorpen in Zeeland liggen op zandige ruggen of
hoogtes in een landschap dat verder door klei en veen wordt gedomineerd. Walcheren is hiervan een
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prachtig voorbeeld: hier liggen alle dorpen (de rand van) zogenaamde getij-inversieruggen (Vos & Van
Heeringen, 1997; Schute, 1998). Getij-inversieruggen zijn met zand dichtgeslibte inbraakgeulen. Deze
hogergelegen locaties bieden relatief ‘droge’ voeten, in tegenstelling tot het lagere en nattere veen/kleigebied eromheen. Ook kan vanuit deze locatie zowel het veen gemoerd worden, als akkers op de
zandruggen worden aangelegd. In Zeeuws-Vlaanderen komt dit ook voor (Hoek!), maar liggen dorpen
ook op de dekzandruggen, zoals bijvoorbeeld Zuiddorpe.
In 1968-1970 is het voormalige ruilverkavelingsgebied ‘De Verenigde Braakmanpolders’ door de
Stichting voor Bodemkartering 4 uit Wageningen intensief gekarteerd (Bazen, 1972). De hieruit
voortvloeiende bodemkaarten hanteren een ander systeem dan tegenwoordig gebruikelijk: dit vergt
enige toelichting. Lange tijd hanteerden geologen en bodemkundigen een model waarbij een afzetting
gekoppeld werd aan een bepaalde periode van afzetting. Was de afzetting ergens gedateerd dan werd
deze datering geëxtrapoleerd naar alle plekken in Nederland waar dit specifieke laagje voorkwam.
Deze chronostratigrafische indeling op basis van wat het trans- en regressiemodel 5 werd genoemd is
inmiddels door geologen terzijde gelegd en vervangen door een lithostratigrafische indeling (Weerts
e.a., 2000). Dit houdt in dat geen onderscheid meer wordt gemaakt in de datering van afzettingen,
simpelweg omdat terecht is gewezen op de ‘lokaliteit’ van gebeurtenissen. Wanneer een afzetting
bijvoorbeeld rond 500 AD in Zeeland is afgezet heeft dit geen geldigheid voor de datering van die
schijnbaar dezelfde laag – in stratigrafisch opzicht – in Noord-Holland. Dit blijkt ook zo te zijn, maar
laat onverlet dat het oude systeem voor delen van Zeeland wel degelijk zijn geldigheid kent, juist omdat
die lokaliteit opgang doet en bepaalde lagen goed gedateerd zijn. Het systeem van Bazen is later nog
een keer veranderd. Onderstaande tabel laat de koppeling zien van de diverse systemen en datering
van lagen. In de tabel is de datering van Van Rummelen (1977) aangehouden.

Ovaa & Bazen, 1969:
Nieuwland
Middelland
Oudland
Veen
Pleistoceen dekzand

Trans- en regressiemodel:
Afzettingen van Duinkerke IIIb
Afzettingen van Duinkerke IIIa
Afzettingen van Duinkerke II
Hollandveen
Pleistoceen dekzand

TNO/NITG 2000:
Laagpakket van Walcheren
Laagpakket van Walcheren
Laagpakket van Walcheren
Hollandveen laagpakket
Formatie van Boxtel

Pleistocene Schelde
afzettingen

Pleistocene Scheldeafzettingen

Formatie van Koewacht

Datering: 6
Na 1300 AD
900-1200 AD
250-600 AD
Tot 250 AD
Tot ca. 10.000
BC
Tot ca. 50.000
BC

Tabel 2. Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen. 7

Naast de datering van lagen speelt de geomorfologische vorm van afzettingen een rol. Of er sprake is
van een ‘poel’ of rug is voor de bewoningsmogelijkheden van wezenlijk belang. De regel is simpel: hoe
hoger de stroomsnelheid (was), hoe zandiger de afzetting en hoe gunstiger dit is voor bewoning. Een
hoog lutum(klei)gehalte duidt daarmee op wat minder gunstige vestigingsmogelijkheden. Bazen
hanteert een indeling in schorren, platen, poelen en kreekruggen. Het zijn die kreekruggen (verlande
inbraakgeulen) die door reliëfinversie –zand klinkt minder dan klei/veen- als bewoningslocatie de
voorkeur hebben.
Wanneer nu gekeken wordt naar de bodemkartering van Bazen in relatie tot de mogelijke ligging van
het 15 e en 16 e eeuwse Vremdijcke ten noord(west)en van de huidige Lovenpolder (zie hiervoor § 2.5 en
bijlage 1), dan wordt duidelijk dat parallel aan de noordoostzijde van de Voorste Kreek een kreekrug

4

Tegenwoordig Onderzoeksinstituut Alterra, Wageningen UR.
Transgressie verwijst naar een toegenomen mariene activiteit en dus afzetting van klei en/of zand. Regressie
verwijst naar een periode van verminderde mariene activiteit en daarmee (meestal) naar veenvorming.
6
Deze datering wordt dus door TNO-NITG niet onderstreept.
7
Voor het onderzoeksgebied niet relevante lagen zijn uit de tabel gelaten.
5
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aanwezig is, die ook op de AHN zichtbaar is (figuur 2), waarmee de Voorste Kreek wellicht als de
restgeul van deze kreekrug kan worden gezien. Bazen spreekt van ‘Nieuwland op Oudland’ in de vorm
van ‘nieuwland op poelgrond’ (code Np of nP), en geeft hiermee aan dat er twee niveaus aanwezig zijn.
In noordoostelijke richting wiggen de schorgronden (latere kleiafzettingen, van na 1300 AD) uit. De
kreekruggronden (code Nr of R) dagzomen ten zuiden van Het Sluusje en bevinden zich langs de
Voorste Kreek op een diepte van maximaal 80 cm –Mv. De kreekrug slingert vlak voor de Braakman in
noordelijke richting, net om het Sluusje heen.
De bevindingen van Bazen zijn gecontroleerd door te kijken naar de boorgegevens zoals die in
DINOLOKET zitten (www.dinoloket.nl). De gegevens van Bazen zelf zitten niet in deze database, wel
gegevens uit talloze andere boringen. In DINOLOKET zitten alleen lithologische data en
dieptegegevens, dus is gekeken naar het eventuele ontbreken van Hollandveen (dat duidt op kreken
die zich ingesneden hebben) en de dikte van het veen afdekkende pakket (hoe dikker, hoe dichter bij
een kreek). Het patroon dat hieruit naar voren komt is niet heel duidelijk, simpelweg omdat er geen
regelmatige spreiding van boorgegevens over het gebied beschikbaar is. De bovenbeschreven
kreekrug komt er niet goed uit, wel ontbreekt het veen hier en daar langs de Voorste Kreek. Ook
interessant is de Koudepolder: de afdekkende laag is hier relatief dun. Alleen bij Den Abeele is sprake
van een (veel) dikker pakket. Bazen heeft hier geen kreekruggrond aangetroffen, dus mogelijk ligt de
boerderij verhoogd en heeft gezien de daar aangetroffen vondsten een oudere voorganger. Tenslotte
kan opgemerkt worden dat de Voorste en Achterste Kreek zich niet of nauwelijks verlegd lijken te
hebben.

2.3 Actueel Hoogtebestand Nederland
In het kader van het onderzoek is het Actueel Hoogtebestand van Nederland bestudeerd. Met behulp
van de diverse (kleur)instellingen is het plangebied onderzocht op landschappelijke en
cultuurhistorische elementen (www.arcgis.com). Met name de optie ‘AHN2 Shaded relief’ geeft voor het
onderzoeksgebied een goed resultaat (figuur 4). Op de figuur is een aantal zaken zichtbaar:
-

in de noordpunt van de Koudepolder ligt een boerderij (‘Den Abeele’) op een plek die mogelijk
verhoogd is. Op dit terrein zijn vondsten gedaan (zie verder § 2.6);

-

aan de zuidgrens van het kaartbeeld is een lineaire verhoogd liggende structuur zichtbaar die
mogelijk als dijkrestant geïnterpreteerd kan worden (zie verder § 2.6);

-

in het zuidwesten is een vierkante structuur omcirkeld, verhoogd liggend ten opzichte van de
directe omgeving. Deze structuur staat bekend als ‘Het Plein’ (zie verder § 2.6);

-

Ten oosten van de Voorste Kreek is met een lijn een verhoogd liggende zone, parallel aan de
kreek. Dit is een kreekrug (Bazen, 1972) die gezien de meer zandige ondergrond goede
bewoningsmogelijkheden bood in het verder relatief natte landschap. Ook op deze rug zijn
oppervlaktevondsten gedaan (zie § 2.6);

-

Het hele gebied ten noorden van het mogelijke dijkrestant in de Koudepolder lijkt iets hoger te
liggen dan de omgeving. Dit kan velerlei oorzaken hebben: aanwassing, latere opslibbing,
reliëfinversie, bemesting of een combinatie van dergelijke redenen.

2.4 Luchtfoto-onderzoek
In het kader van het onderzoek zijn luchtfoto’s van het plangebied bestudeerd uit diverse bron en uit
diverse jaren. De gemeente Terneuzen stelde luchtfoto’s beschikbaar uit 2002, 2011, 2012, 2014 en
2015. Met behulp van Google Earth zijn opnames uit 2005, 2007, 2011 en 2013 bestudeerd. Ook is
gekeken naar oudere luchtfoto’s, met name uit de Tweede Wereldoorlog (www.library. wur.nl); deze
bleken niet te bestaan. Wel waren opnames beschikbaar uit 1989 en 2004 (Robas Producties, 1989;
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Kersbergen, 2004). Op genoemde foto’s is –enigszins opvallend gezien de vele vondsten- geen enkele
eenduidig archeologische structuur te zien. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Of er is niets op te
zien, eventuele structuren liggen te diep om zich of een of andere manier af te tekenen, of de foto’s zijn
op een verkeerd moment genomen – dit geldt overigens voor het merendeel van de foto’s. Wanneer
archeologische fenomenen verborgen gaan verstoren zij vaak de waterhuishouding hetgeen zich
bijvoorbeeld in het voorjaar in de groei van de gewassen reflecteert. Ook het uur van fotograferen is
belangrijk, in verband met schaduwwerking. In dit geval is echter ook op de ‘betere’ foto’s zoals
bijvoorbeeld die uit 1989, niets te zien. Wel is op de meeste luchtfoto’s aan de landzijde van de
Braakmandijk een vierkant (omgracht) terrein zichtbaar bekend als ‘Het Plein’: zie hiervoor § 2.6. Ook
is een mogelijk dijkrestant zichtbaar en een verhoging van onbekende aard op de boerderij met de
naam ‘Den Abeele’ (figuur 4).
Figuur 4: Op het AHN zichtbare structuren: shaded relief; bron: www.ahn.nl).
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2.5 Historische gegevens 8
Het ontstaan van Vremdijcke hangt nauw samen met de geologische ontwikkeling van ZeeuwsVlaanderen vanaf de 10e eeuw AD (§ 2.2). Het opslibben of ‘aanwassen’ van de slikken en schorren
ten noorden van het Vlaamse dekzandplateau maakte dit gebied aantrekkelijk voor ontginning,
veenwinning en beweiding van het vee. Winning van het veen was om meerdere redenen interessant:
als brandstof (‘moerneren’) of voor de zoutproductie (‘selneren’). De polder waarbinnen Vremdijcke lag,
maakte deel uit van het Asseneder ambacht, dat in de middeleeuwen tot het graafschap Vlaanderen
behoorde en met drie naastgelegen ambachten een bestuurlijk en juridisch eenheid vormde: de Vier
Ambachten, een naam die pas rond 1200 AD voor het eerst voorkwam, maar waarschijnlijk al eerder in
gebruik was (De Kraker, 2015). In de ‘keure’ (een soort wetboek) van de Vier Ambachten (1242) zijn
een aantal zaken gemeenschappelijk geregeld, o.a. het dijkonderhoud. Deze keure is voorafgegaan
door een oudere keure die ergens tussen 1184 en 1190 is verleend (De Kraker e.a., 1993; Nuijten,
1996).
Het gebied van de Vier Ambachten beslaat het noordelijk deel van de Scheldedelta, ook wel Walacra
genoemd (Brand, 1980). Het betrof een veen- en kleigebied, doorsneden door geulen en kreken. In het
noorden bepaalden slikken en schorren het aanzien van de Vier Ambachten. In het zuiden lag het
beboste Vlaamse dekzandplateau waarvan enkele nog steeds dagzomende ruggen zich uitstrekken tot
in het huidige Zeeuws-Vlaanderen.
Gottschalk schrijft over de begrenzing van het Asseneder ambacht het volgende: “De noord-zuid grens
tussen deze twee ambachten [d.i. het westelijk gelegen ambacht Boukhoute en het Asseneder
ambacht] liep tussen Wevelswale en Vroondijk 9, tussen Koudekerke en Ertinge en tussen Boukhoute en
Assenede” (Gottschalk, 1984). 10 Op basis hiervan kan gesteld worden dat deze westgrens ergens
tussen Biervliet en de Braakmankreek heeft gelopen.
In zijn rapport beschrijft De Kraker (2015) wanneer Vremdijcke opduikt in de historische bronnen:
“Vremdijcke wordt als toponiem vermeld in 1114 toen de St. Pietersabdij (Gent) aldaar (Fronendike,
Fronedica) land verwierf. 11 In 1133 verwierf de abdij van Affligem er ook bezit en nog diezelfde eeuw
stichtte de abdij er een curtis. 12 Rond die tijd vinden bedijkingen plaats en wordt Vremdijcke een
parochie. 13 Het gebied ten zuiden van Vremdijcke is een uitgestrekt moergebied. In de parochie zijn
rond 1200 dus al de belangrijkste spelers van het landschap aanwezig: de abdij van Afflighem en de St.
Pietersabdij. In de zestiende eeuw zou hier nog de graaf van Vlaanderen bijkomen.”
Het jaar 1488 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van Vremdijcke. In dat jaar brak de Braakman
(verder) door bij het nu verdwenen Nieuwersluis, tussen Hoek en Philippine, en overstroomde
Vremdijcke. Gottschalk (1953: p. 193) stelt dat deze doorbraak een ‘strategische inundatie’ betrof. Het
dorp werd toen waarschijnlijk verlaten, maar na herbedijking van de Vremdijckepolder herbouwd op een
andere plek (zie ook discussie volgende paragraaf; Gottschalk, 1984: p. 518-520; Trachet, 2010: p. 38).
Er zijn daarmee dus twee Vremdijcke’s: het Vremdijcke uit de 12 e eeuw dat verdronk in 1488 en het
daarna herbouwde Vremdijcke dat verdronk in 1600.
De Kraker (2015): “Toen in 1494 de Landdijk van de Vier Ambachten vanaf Boekhoute tot aan
Terneuzen als een grote 25 km lange ringdijk werd aangelegd, bleven de parochies van Vremdijcke,
8

Voor een integrale weergave van de tekst van A. de Kraker wordt verwezen naar bijlage 1.
9 Er bestaat geen vaste spelling van de naam Vremdijcke. In dit rapport wordt de 16e-eeuwse spelling gebruikt.
Andere schrijfwijzen zijn: Vremdike, Vremdic, Vroondijc, Vroondijcke, Vroondic. Middeleeuwse klerken, vaak
ook Franstalig gingen af op de klank en maakten er een voor hen begrijpelijk woord van (De Kraker, 2015).
10 Ertinge is ook bekend als Hertinghe, verdronken in 1488 (Kuipers, 2004).
11
Gottschalk, 1984: p. 25;.Gysseling, 1993: p. 174.
12
Gottschalk, 1984: p. 32-33.
13
Gottschalk, 1984: p. 40-41.
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Willemskercke, Coudekercke. Steelandt, Hertinghe, Moerkerke, Nieuwkercke en Hughersluis
onbedijkt. 14 In 1498 werd in het noorden de Vremdijckepolder herdijkt, in 1518 gevolgd door de
bedijking van Willemskercke. Ten noorden van de Vremdijckepolder lagen nog de Mulme- en
Groeninghepolder, waarin de Abdij van Groeninghe grote belangen had. In de loop van de zestiende
eeuw werden nog bedijkt: De Lieven Leyspolder, waarin later Terneuzen als fort is ontstaan, de
Koudepolder en de Lovenpolder. Enkele kleinere poldertjes daar vlakbij hebben geen lang leven gehad.
Stormvloeden in 1509, 1511, maar vooral in 1530 en 1532 hebben geleid tot grote landvlucht.”
De bestuurlijke situatie veranderde in de loop van de 16 e eeuw toen de graaf van Vlaanderen zijn
invloed deed gelden. Vremdijcke werd deel van het leenhof ‘De Polder van Namen en Triniteyt’. De
Vremdijcke- en omliggende polders hielden tot 1572 een bestuurlijke band met het Asseneder ambacht.
In dat jaar werd het ‘Kwartier van Terneuzen’ zoals het samenstel van polders werd genoemd,
samengevoegd met het Axelambacht. De Kraker (2015): “In de zestiende eeuw waren de polders van
het Kwartier van Terneuzen grotendeels uitgemergeld land met grote waterpartijen (kreken). Met name
in de Loven- en Koudenpolder 15 had dit te maken met een onzorgvuldige wijze van landwinning, waarbij
niet de moeite werd genomen eerste kleine getijdegeulen te laten opslibben 16. Aan de noordzijde
hadden polders als de Groeninghe- en Mulmepolder erg te lijden van de stroming van het zeewater vlak
onder de zeedijk (buitenbocht Westerschelde).”
In 1578, toen er op drie plaatsen dijkvallen waren geweest, bleek al hoe sterk de kracht van het
zeewater op de polders inspeelde. Op sommige plekken voor de zeedijk werden diepten van 16 m
gepeild. 17 Het ging hier nog om locaties aan de oude zeedijk van de Groeninghepolder, maar wel de
voorkust van de Vremdijckepolder. De Kraker (2015): “Dit sluimerend, maar dodelijk gevaar, werd
bestreden met vele hoofden (rijshout) en het leggen van inlaagdijken. Dit kostte veel geld, maar het
werd als de enige wijze gezien om het rijke akkerland van de polders te beschermen. […] De twee
laatste decennia van Vremdijcke en de Vremdijckepolder zijn eigenlijk een grote worsteling tegen de
getijdegeul in de Westerschelde die zich verder naar het zuiden, dus richting zeedijken aan het
verleggen was. In 1570 ging de Groeninghepolder verloren en kwam de druk op de dijken van Mulmeen Vremdijckepolder te staan. […] In de nacht van 20 op 21 november 1600 sloeg een NW stormwind
toe waardoor de Vremdijckepolder inundeerde. 18” Tot een herbedijking kwam het niet meer. De
kerktoren diende nog een hele tijd als baken voor de scheepvaart (Platteeuw, 1967: p. 17). Het huidige
Hoek is in feite de opvolger van het verdronken en verlaten Vremdijcke.
De molen
Platteeuw stelt dat Hoek (en/of Vremdijcke) ‘reeds ongeveer 350 jaar’ een molen bezit (Platteeuw,
1967: p. 51). Hij veronderstelt dat dit een houten standaardmolen moet zijn geweest. Over de ligging
van deze in 1606 omgewaaide molen schrijft hij ‘ze moet gestaan hebben op de zogenaamde “drie en
dijcke”, als men op de zeedijck komt, een weijnig zeewaarts in de stelle’. Waar dit nu precies is, wordt
in het midden gelaten. Dit kan de stelle in de Nieuw-Neuzenpolder betreffen, op het terrein van het
huidige DOW chemicals. In relatie tot de (niet meer bestaande) Meulnepolder stelt Platteeuw namelijk
dat de naam van deze polder refereert aan een daar gestaan hebbende molen die hij vervolgens
situeert op genoemde stelle (Platteeuw, 1967: p. 14 en 17; De Kraker, 2015: p. 63; bijlage 1). Het is
echter niet duidelijk of Platteeuw op dezelfde molen doelt.

14

De Kraker, 1997: hoofdstuk 1.
Ook wel Coudenpolder.
16
De restanten van deze getijdegeulen zijn tot op de dag van vandaag met name in de Lovenpolder goed
zichtbaar in de vorm van de Achterste en de Voorste Kreek.
17
ZA SvZ, 885, stukken inzake grondbrexem (dijkval) bij Terneuzen, 1578.
18
ZA SvZ, 1216-I, stuk d.d. 12 maart 1601.
15
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In de molendatabase van verdwenen molens staat een molen geregistreerd (‘Molen van Vremdijck’) die
volgens bijgevoegd historisch kaartje op de hoekpunt van de Lovenpolder, Couwenpolder en
Vremdijckpolder gestaan zou hebben (www.molendatabase.org). De begeleidende tekst plaatst de
bouw van de molen omstreeks de inpoldering van de Lovenpolder en Couwenpolder in 1542 en 1545.
Verder zou dit de molen geweest zijn waarvan Platteeuw spreekt, die getuige het kaartje dus zeker niet
in de Nieuw-Neuzenpolder lag. Het historisch kaartje is een van de vele versies van de kaart van
François van de Velde uit circa 1550. Op basis van een ruwe projectie situeert de molendatabase deze
molen pal langs de Noorddijk niet ver van de ‘Kerpelput’ (zie § 2.6). Deze projectie kan daarmee
getypeerd worden als speculatief of op zijn best indicatief: 16 e eeuwse kaarten projecteren is niet
mogelijk.
Platteeuw geeft verder aan dat in een brief uit 1806 van de heer D. Platteeuw, schoolmeester te Hoek,
schrijft dat de molen ‘vrij kort stond bij de eerste inlage van Vremdijke na de Willemskerkepolder
gelegd in 1602’ (Platteeuw, 1967: p. 14-15).
De ligging van Vremdijcke op basis van historische bronnen en kaarten
Wanneer gereconstrueerd wordt waar Vremdijcke nu eigenlijk ooit lag, moet beseft worden dat
Vremdijcke (zie hierboven) een keer herbouwd is op een andere plek. Er zijn meerdere kaarten waarop
ze allebei staan. Figuur 5 geeft hier een voorbeeld van; de hier afgebeelde kaart is een versie van de
kaart van François van de Velde uit circa 1550, bewaard in het Rijksarchief te Gent. Op deze kaart zijn
in de Vremdijckepolder zowel ‘Vremdijck’ afgebeeld als ‘de oude kercke van Vremdijck’. Deze laatste
ligt meer oostelijk, meer richting Willemskerke. Er moeten dus eigenlijk twee Vremdijckes worden
gesitueerd.
Op basis van het verslag van De Kraker is de ligging van Vremdijcke zijns inziens bij benadering te
bepalen: “Op 2 maart 1576 werden alle polders van het Kwartier Terneuzen in een waterschap
ondergebracht. Daar de polders de kosten van het dijkonderhoud niet geheel zelf konden opbrengen,
werden de omliggende poldergebieden verplicht gesteld bij te dragen in de kosten. 19 Bij die
gelegenheid werden ook de polders opgemeten, waaronder die van Vremdijcke. 20 De Vremdijckepolder
werd onderverdeeld in vier belopen (figuur 6). Het eerste begon in de westhoek bij de Koudenpolder bij
een locatie genaamd Lippenshouck (figuur 6: 1). In dit blok van de polder lag een grote
doorbraakgeul. 21 Het tweede beloop liep aan de oostzijde van deze geul ingeklemd tussen de kraagdijk
in het noorden en de binnendijk van de Lovenpolder in het zuiden(figuur 6: 5). Het derde blok begon
ten oosten daarvan. In dit grootste beloop (122,2 ha) lag ook het dorp Vremdijcke met de molen en
molenwal(figuur 6: 6).
Van dit dorp worden enkele hofjes genoemd, dus boerderijtjes, verder nog de kerk met het kerkhof. […]
Uitgaande van de kaart van Franchoys van de Velde uit circa 1550 22 blijkt dat het dorp zeer
waarschijnlijk verder naar het oosten heeft gelegen. Het derde blok werd in het oosten begrensd door
een tweede grote geul, die noordoost liep. 23 Het vierde beloop of blok van de polder was de hoek
tussen de dijk van de Groeninghepolder en een nieuw dijkstuk van de Vremdijckepolder in het noorden
en in het zuiden de baandijk van Willemskercke. In het zuidwesten eindigde het vierde beloop in de
buurt van de ‘Hauwe Kerck’. 24 Dit moet welhaast de locatie zijn geweest van het eerste dorp
19

De Kraker, 1997: p. 325-326.
ARAB, Acquits de Lille, portefeuille 987. Opmeting van 28 augustus 1576.
21
Mogelijk de huidige Voorste kreek. Op de kaart van François van de Velde uit circa 1550 is dit echter niet te
zien.
22
RAG K&Pl, 2643.
23
Mogelijk de huidige Achterste kreek
24
Op verschillende kaarten staan hier verschillende namen aangegeven. Op de kaart van Van de Velde staat
‘Oudekercke’; andere kaarten spreken van ‘het Oude Kerkhof’ of ‘Oud-Axel’. Deze laatste naam is
waarschijnlijk onjuist en kan alleen maar worden verklaard als een latere aanvulling op de aandrang vanuit Axel
20
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Vremdijcke of juist het oude Willemskercke. Beide dorpen verdronken in 1488 tijdens de genoemde
Vlaamse woelingen. Na aanleg van de Landdijk van de Vier Ambachten in 1494 werd enkele jaren
daarna Vremdijcke als een der eerste polders herdijkt en zal ook het dorp zijn herbouwd” (De Kraker,
2015: p. 59).

Figuur 5: Uitsnede van een versie van de kaart van François van de Velde (1550) met daarop Vremdijcke, ‘de
oude kerck van Vremdyck’ en de vermoedelijke ligging van het ‘oude kerkhof van Coudekercke’ (blauwe cirkel;
bron: Rijksarchief Gent).
In zijn slotzinnen over Vremdijcke geeft De Kraker echter plotseling aan dat ‘het vroeger dan het 16 e
eeuwse Vremdijcke wat meer naar het zuidwesten zou kunnen hebben gelegen’; dit wordt niet
onderbouwd (De Kraker, 2015, p. 62). De Kraker: “Alleen archeologisch onderzoek ter plekke kan
hierop een uitsluitend antwoord geven.”

om een claim te leggen op het Kwartier van Terneuzen. Gottschalk opteert voor de oude kerk van Vremdijcke
(1984: p. 512).
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Figuur 6: De ligging van Vremdijcke en de verschillende belopen in de Vremdijckepolder op een uitsnede van de
kaart van François van de Velde (1550; bron: RAG 613). (Bron: De Kraker, 2015, p. 59, figuur 10.3.).
Over de locatie van het 16 e eeuwse Vremdijcke stelde hij al dat het in het derde beloop van de
Vremdijckepolder moet hebben gelegen, ofschoon hij vermoedt dat het oostelijker in dat beloop ligt dan
op de kaart van Van de Velde uit 1550 (figuur 5). De Kraker: “De locatie van het verdwenen dorp 16 e eeuwse Vremdijcke is lastig precies vast te stellen. De huidige Noorddijk van de Lovenpolder is
namelijk niet die van 1601. De huidige dijk van de Lovenpolder ligt door de aanleg van inlaagdijken wat
verder naar het zuiden. Deze verandering zien we terug in de oppervlakte van de polder: nog 972
gemeten (433 ha) in 1600, medio achttiende eeuw was dat 880 gemeten (392 ha). 25
Met het verlies van de noordelijke strook van de polder moet de toenmalige zeedijk dus zeker ruim 300
meter naar het noorden hebben gelegen. 26 Als we de oostelijke kreek in de polder nemen met de
afsplitsing halverwege naar het noordoosten en die op een uitsnede van de huidige kaart plotten, kan
bij benadering de locatie worden bepaald van zowel het Oude Kerkhof 27 als Vremdijcke zelf. Wel bleef
er na 1600 lange tijd een westelijk gedeelte van het oude Vremdijcke in gebruik. Dit was feitelijk het
eerste blok van de polder, opgemeten in 1576. Dit blok lag kennelijk redelijk beschermd van de geul.
[…] Daar het dorp niet in het eerste, maar in het derde blok van de polder heeft gelegen, lag het dus
meer naar het oosten. In feite moet de noord-zuid lopende weg van de Lovenpolder in het dorp zijn
uitgekomen. Het is namelijk zeer aannemelijk dat de bedijkers van de Lovenpolder in 1548 hun
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SHAT, O-47D-270. Kaart van W.F. Hattinga van Staats-Vlaanderen (Westdeel) uit 1745.
Hoewel de redenering logisch en aannemelijk is, is het onduidelijk hoe De Kraker op 300 m uitkomt.
27
Hiermee doelt De Kraker op het eveneens verdronken oud-Willemskercke of het ‘eerste’ Vremdijcke.
26
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hoofdweg lieten uitkomen tot in het dorp Vremdijcke. De Lovenpolder zelf had immers geen
nederzetting of dorp.” Al met al situeert De Kraker Vremdijcke in de zuidwestelijke hoek van het huidige
terrein van DOW (figuur 7).

Figuur 7: De ligging van de noorddijk van de Lovenpolder in 1600 (gele lijn), het 15e eeuwse Vremdijcke (1)
en het 16e eeuwse Vremdijcke (2) geprojecteerd op Google Earth. Interpretatie De Kraker (2015: p. 63, figuur
10.5).
Er zijn verschillende auteurs die al eerder Vremdijcke hebben proberen te situeren, en die tot andere of
dezelfde conclusies komen dan De Kraker. Platteeuw stelt dat Vremdijcke juist boven de Lovenpolder
lag (ten noordwesten) waar nu de kreek (de Voorste Kreek) inkomt in de in 1953 ingepolderde
Braakman (Platteeuw, 1967: p. 10 en 17). Platteeuw: “Het dorp Vremdijcke, waarvan ik in mijn
kinderjaren nog wel puin heb gezien, bij laagwater, in de Braakman, heeft dikwijls te lijden gehad van
overstromingen. De overstroming van 25 november 1601 zou een definitief einde maken aan het
bestaan van de gemeente Vremdijcke. Alleen de toren van de kerk heeft er nog vele jaren gestaan. De
enige dienst die hij vervulde was, als zeebaken voor de scheepvaart.” Navraag leert dat hij met ‘het
waargenomen puin’ niet een locatie bij Het Paradijs (een verdwenen gehucht ter plekke van de uiterste
huidige noordpunt van de Lovenpolder waar de Voorste Kreek uitmondde in de Braakman) bedoelde,
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maar eerder Het Sluusje bedoelde, iets zuidwestelijker. 28 Waar precies de kerktoren gestaan heeft,
blijft onduidelijk.
Wesseling stelt dat Vremdijcke op een kaart uit 1549 de oude kerk staat aangegeven in de
noordoosthoek van de Lovenpolder (het eerste, 15 e eeuwse Vremdijcke), terwijl ‘de nieuwe kerk’ ten
westen daarvan lag, en wel ten noorden van de noordwesthoek van de genoemde polder, tot 1601 toen
Vremdijcke voorgoed van de kaart verdween. Dit is ongeveer de plek waar ook De Kraker het 16 e
eeuwse Vremdijcke situeert.
De Jonge schrijft in een streekboekje over de Koudepolder en de Lovenpolder het volgende: ‘De
geschiedenis van de Lovenpolder en de Koudepolder begint op 7 januari 1542. Op die dag verleende
Keizer Karel V aan Jan van der Walle octrooi om “te sijnen pericle of fortune”, 2500 gemeten land te
bedijken. De schorren werden omschreven als “liggende voor den voors. polders van Vremdijck,
Willemskercke ende eenighe quantiteyt van lande hier voortijts ghedijckt ende daer naer wede
gheïnundeert metten ouden landtdijck, die men heet den dijck van Artois bij ’t voors. gat van der
nyewer sluys” (De Jonge, 1995: p. 8).’ De Jonge geeft aan dat de Landtdijck langs de noordkant van de
Lovenpolder liep en hersteld en versterkt diende te worden. Aangezien deze dijk ook de zuidelijke dijk
van de Vremdijckepolder vormde, suggereert De Jonge dat de Vremdijckepolder op dat moment dus
nog in redelijke staat was. Op een afbeelding situeert De Jonge Vremdijcke dan ook op ongeveer
dezelfde plek als later De Kraker zou doen, dus ten noorden van de huidige dijk van de Lovenpolder
(De Jonge, 1995: p. 7).
Interessant is nu in meer detail naar het historisch kaartmateriaal te kijken en dit te vergelijken met de
huidige topografie. Projectie van historisch kaartmateriaal is niet altijd even eenvoudig. Hoe ouder de
kaart, hoe groter de vertekeningen zijn met de huidige topografie. In de regel geldt dat de kadastrale
minuut uit het begin van de 19 e eeuw uitstekend te gebruiken is, en soms oudere kaarten van bekende
cartografen zoals de Hattinga’s. Projectie van de kaart uit 1550 is eigenlijk te lastig, maar desondanks
geprobeerd. Hoewel bekend dat bepaalde dijken –de noordelijke dijk van de Lovenpolder- op een
andere plek zijn komen te liggen, geeft projectie in elk geval een indicatie. Het 16 e eeuwse Vremdijcke
komt afhankelijk van de punten (lees: dorpen) waarmee gegeorefereerd wordt en de toegepaste
methode (geen vervorming / wel vervorming door te draaien over die punten) in een zoekgebied met
een oppervlakte van ongeveer 9 km2 te liggen. Simpel gezegd: projectie van deze kaart is niet zinvol.
Het probleem bij het lokaliseren van Vremdijcke is dat Vremdijcke al in 1601 verdronk. Wel bleef een
deel van de Vremdijckepolder langer bestaan, volgens De Kraker het meest westelijke deel, het eerste
beloop (zie hierboven). Dit is niet onlogisch gezien het feit dat er maar een kort stuk is waar de
Vremdijckepolder en de Koudepolder elkaar raken. Juist dit stuk, op alle kaarten het meest westelijke
deel, is dus ook het meest westelijke –eerste- beloop. De studie van de bedijkingen en herbedijkingen
is mogelijk cruciaal bij het lokaliseren van Vremdijcke – het eerste en het tweede.
De vele beschikbare kaarten zijn grofweg in drie groepen in te delen:
•

Van de kaart van François van de Velde uit (circa) 1550 bestaan veel, soms gestileerde,
versies (imitaties, vervalsingen, reproducties). Op deze kaarten ligt de Vremdijckepolder ten
noorden van de Willemskerkepolder, de Lovenpolder en de Koudepolder (figuur 8: 1).Ten
noord(oost)en van de Vremdijckepolder zijn overigens nog een paar polders te zien, de
Groeninckpolder, de Meulepolder en twee naamloze poldertjes. In de Vremdijckepolder ligt
Vremdijcke met westelijk daarvan ‘Oude Axele’, mogelijk de locatie van het oude Vremdijcke.
Zoals eerder gemeld, staat dat zo aangegeven op een andere versie van deze kaart, Oud Axel
is i.e.g. een foute benaming (zie ook De Kraker, 2015: p. 59). Er komen meer versies voor. Op

28

Navraag door K.J. Kerckhaert (SCEZ).
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figuur 4 staat bijvoorbeeld ‘oude kercke’ geschreven. Deze kaart is iets gedetailleerder; het
betreft dan ook een origineel uit het Rijksarchief Gent. Opvallend zijn de twee dijkaanzetten
vanaf de huidige Noorddijk. Op de kaart staan zelfs twee poldernamen in dit noordelijke deel
van de Koudepolder: ‘Crastpolder’ en ‘S(t)Jacopspolder’;
•

Uit de 17 e eeuw is de Visscher-Romankaart uit 1655 de meest interessante (facsimile
Canaletto, 1973; figuur 6: 2). De Vremdijckepolder is wezenlijk kleiner van omvang. Zoals De
Kraker al aangaf is een deel van de polder verloren gegaan, evenals de Groeninckpolder en de
Meulepolder, en is alleen het meest westelijke deel, het eerste beloop, nog intact. Dit restant
ligt op deze kaart westelijk van de Lovenpolder. De zuidelijke dijk van dit eerste beloop sluit
aan op de noordpunt van de Koudepolder. Een projectie van deze kaart op de huidige
topografie laat enkele zeer interessante aspecten zien (figuur 9). 29 In de eerste plaats is
duidelijk dat het restant van de Vremdijckepolder (het eerste beloop) aan de noordwestzijde
van de Lovenpolder grenst en dat het deel dat aan de Koudepolder grenst verdwenen is. In
feite is de hele noordpunt van de Koudepolder verdwenen en ligt de huidige noordwestelijke
dijk wellicht ter plekke van de zuidgrens van de Crastpolder (zie hierboven) en is het
waargenomen dijkrestant (zie § 2.3) mogelijk de zuidgrens van de St. Jacopspolder – enig hard
bewijs voor deze laatste theorie is overigens niet aanwezig. In de tweede plaats is duidelijk dat
de oorspronkelijke noordgrens van de Lovenpolder ongeveer ligt waar De Kraker deze
veronderstelt (De Kraker, 2015). Dit impliceert dat het tweede tot vierde beloop inderdaad ter
plekke van de huidige Braakmanhaven en DOW gelegen moet hebben en het 16 e eeuwse
Vremdijcke op het terrein van DOW;

•

Een kaart van D.W. Hattinga uit 1746 tenslotte, laat de situatie zien wanneer ook het laatste
restje van de Vremdijckepolder is verdwenen, maar de noordpunt van de Koudepolder nog niet
(figuur 8: 4).

Volgende pagina: Figuur 8: De ligging van de Vremdijckepolder op verschillende historische kaarten:
- Van de Velde, 1550 (bron: Rijksarchief Gent)
- Visscher-Roman, 1655 (bron: Canaletto, 1973)
- D.W. Hattinga, 1746 (bron: Zeeuws Archief).
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Ook hier geldt dat de projectie zijn beperkingen geldt. De loop van de Voorste Kreek is wat dat betreft
tekenend. Vanaf de ‘driesprong’ in de Lovenpolder kunnen steeds twee ‘takken’ van deze kreek kloppend op de
huidige topografie gelegd worden. De derde verspringt steeds, in dit geval de noordelijke aftakking die uitmondt
in de huidige Braakman, ongeveer bij het Paradijs.
30
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Discussie
De discussie samenvattend lijkt duidelijk dat de noordgrens van de Lovenpolder iets noordelijker lag.
Nadat Lovenpolder en Koudepolder zijn aangelegd grensde de Vremdijckepolder voor een deel aan de
Koudepolder – dit is op alle kaarten zichtbaar. De Vremdijckepolder is inmiddels verdwenen, evenals
een deel van de Koudepolder, namelijk dat deel waar deze twee polders grensden. Het kaartbeeld lijkt
dit ook te suggereren. Een alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat de Lovenpolder op herbedijkt is
en de west- en zuidgrens hiervan een andere ligging heeft gekregen. Dit wordt echter niet ondersteund
door de verschillende kaartbeelden of door geologische data (zie § 2.2). Hier wordt het volgende mee
bedoeld: vorm en ligging van de polders kan door de tijd heen geïnterpreteerd worden door te kijken
naar op deze kaarten zichtbare geologische structuren. Als deze nog steeds aanwezig zijn op dezelfde
plek, dan kunnen hieruit bepaalde conclusie worden getrokken. Boordata van Bazen (1972) uit DINOloket laat duidelijk zien dat de Voorste en Achterste kreek, evenals de twee kreken in de Koudepolder
nog steeds liggen waar ze in de 16 e eeuw ook al lagen, mogelijk met uitzondering van de Voorste
kreek, deze kan toen iets meer naar het noordoosten hebben gelegen, ongeveer 50 m (zie § 2.2). Met
behulp van deze kennis kan het historisch kaartmateriaal beter geïnterpreteerd worden. Projectie van
de kaart van Visscher-Roman maakt veel duidelijk (figuur 9). De conclusie is vooralsnog dat het eerste
beloop van de Vremdijckepolder aan de Koudepolder grensde en dat dit beloop evenals de noordpunt
van de Vremdijckepolder inmiddels niet mee bestaat. Dit lijkt de theorie van De Kraker over de ligging
van beide Vremdijcke’s te ondersteunen. In § 2.6 zal deze voorlopige conclusie getoetst worden aan de
voorhanden zijnde archeologische data.
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Figuur 9: Projectie van de kaart van Visscher-Roman uit 1655 (bron: Canaletto, 1973) op de huidige topografie
(bron: www.PDOK.nl).
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‘Het Plein’
Langs de dijk die Braakmankreek en Koudepolder scheidt ligt bij de daar liggende kreek en knik in de
dijk een vierkant omgracht en verhoogd terrein, dat suggereert dat op deze plek een mogelijk versterkt
huis(?) heeft gestaan (figuur 10). Ook de vergelijking met een fortterrein langs de Staats-Spaanse
linies dringt zicht op. Of dit inderdaad het geval is, en of er een relatie is met een van de Vremdijcke’s
is onduidelijk, maar onwaarschijnlijk. De vroegst –vindbare- topografische kaart waarop het terrein
staat afgebeeld is de topografische kaart uit 1913 (www.watwaswaar.nl). Op die, en latere kaarten is
alleen een omgrachting te zien; er staat geen gebouwde structuur op de topografie aangegeven. De
topografische kaart uit 1857 laat wel een vierkant gebouw zien, net ten noorden van deze plek (figuur
11). Dit moet structuur I zijn (zie § 2.6), een gebouw met onbekende functie. Op de kadastrale minuut
(1811-1832) is dit gebouw nog niet zichtbaar. Het Plein lijkt een latere (19 e eeuwse?) structuur te zijn.
In § 2.3 was al aangegeven dat op het AHN een dijkrestant zichtbaar lijkt. ‘Het Plein’ ligt precies in de
loop van dit dijkrestant. De relatie tussen beiden is onduidelijk maar lijkt op chronologische gronden
niet aanwezig.

Figuur 10: Het omgrachte en verhoogde terrein (rode cirkel) in de Koudenpolder langs de Braakmandijk, lokaal
bekend als ‘Het Plein’ (bron: Google Earth).
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Figuur 11: Een gebouwstructuur (rode cirkel) net ten noorden van ‘Het Plein’ op de topografische kaart
van 1857 (bron: www.watwaswaar.nl).
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2.6 Archeologische gegevens
De archeologische gegevens komen uit diverse bron: archieven en databestanden of mondelinge
informatie. Ook kan een archeologische verwachting worden geformuleerd op basis van
landschappelijke gegevens. Deze verschillende bronnen en invalshoeken worden hieronder
beschreven.
Archeologische archieven en bestanden
In het onderzoeksgebied ligt één bekende vindplaats. Dit betreft een ‘verdronken dorp of nederzetting,
onbepaald’:
ARCHIS-waarnemingsnummer

411716

Coördinaten

41.438 / 371.425

Kaartblad

67E

Gemeente

Terneuzen

Toponiem

Hoek, Noorddijk 5

Maaiveld

Grasland

Hoogte Mv t.o.v. NAP

+0,87 m

Complextype

verdronken dorp of nederzetting, onbepaald

Datering

LMEB-NTA

Vondsten uit

Niet archeologisch graafwerk

Omvang vindplaats

Cirkel met straal van 50 meter vanuit coördinaten
archis-waarneming. Oppervlakte: 7.854 m²

Informatie terrein

Fysieke resten aangetroffen: bakstenen muur en
aardewerk LMEB

Tabel 1. Administratieve gegevens vindplaats ARCHIS-waarnemingsnummer 411716.

Deze vindplaats ligt ten zuiden van de waarnemingen van grondeigenaren zoals beschreven in § 2.6 en
lijkt daarmee voor dit rapport verder niet relevant. Verder zijn in het onderzoeksgebied geen
vindplaatsen bekend. Ook op de CHS staan geen bekende monumenten in het gebied bekend. Wel zijn
er in de omgeving enkele vindplaatsen bekend die een relatie met Vremdijcke zouden kunnen hebben.
In dat perspectief moeten worden genoemd een laat middeleeuwse ‘huisplaats’ aan de Achterste Kreek
(ARCHIS-waarnemingsnummer 44963; centrumcoördinaten 43.069 / 371.880; Schute, 1997). Hier is
een cultuurgrond met laat middeleeuws scherfmateriaal aangetroffen. De vindplaats is echter maar
beperkt van omvang: 30x30 m. Het is echter onduidelijk hoe deze relatie dan gezien moet worden.
Gesprekken eigenaars en betrokkenen
De gemeente Terneuzen, Edufact! en SCEZ hebben voor dit project diverse gesprekken gevoerd met
omwonenden en betrokkenen: dhr. Bastemeijer, dhr. Tollenaar, dhr. Dieleman, dhr. Riemens, dhr.
Platteeuw en dhr. Haak. Deze gesprekken leverden dusdanig veel informatie op dat deze hieronder
puntsgewijs wordt behandeld. 30 De letters verwijzen naar figuur 12.
A.

’t Sluusje. Aan de buitenkant van de dijk langs de Braakman zijn door dhr. Platteeuw in de
jaren vijftig en zestig veel bakstenen en fragmenten van bakstenen aangetroffen. Dhr. Riemens
geeft aan dat dit puin nog steeds aanwezig is. De ouderdom van dit puin is nog niet

30

Gezien de relevantie van de informatie is ervoor gekozen de woordelijke tekst van de opsomming van SCEZ,
Edufact! en de gemeente Terneuzen over te nemen. Cursiveringen zijn van RAAP.
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vastgesteld. Mogelijk heeft het te maken met de aanleg van het sluisje, mogelijk behoort het bij
het voormalige Vremdijcke en mogelijk zijn de stenen het gevolg van het versterken van de dijk
op deze plaats;
B.

B is opgedeeld in vier deelgebieden. Deze deelgebieden betreffen vier rechthoekige terreinen
die gebruikt worden bij Deltavliegen als startbaan en die verder geen archeologische relevantie
hebben;

C. Dit betreft een gebied waar dhr. Dieleman (loonwerker van beroep) in het verleden bakstenen
heeft opgeploegd;
D. Verhoging in het land waar zowel dhr. Dieleman als dhr. Riemens bakstenen/kloostermoppen
opploegen;
E.

Gebied waarbinnen door dhr. Tollenaar bakstenen/kloostermoppen worden opgeploegd.
(Enkele dagen na het gesprek kwam van dhr. Tollenaar de melding binnen dat hij een volledig
exemplaar van een kloostermop had bovengeploegd. Deze is opgehaald en bleek de
afmetingen 28x16x6cm te hebben. Via SCEZ heeft een melding in Archis plaatsgevonden);

F.

Zone langs de dijk met de Braakman waar in WOII afweergeschut heeft gestaan. Bovendien
hebben hier tanks gestaan. Bij diverse graafwerkzaamheden in deze zone is munitie
aangetroffen. Achterop het erf van dhr. Bastemeijer is enkele jaren geleden een drinkput
gegraven waarbij de werken op een gegeven moment zijn gestaakt omdat zoveel munitie werd
aangetroffen;

G. Hoogte achterop het erf van dhr. Bastemeijer (boerderij Den Abeele). Direct ten westen hiervan
ligt een erfgreppel. Deze is driehoekig van vorm en heeft waarschijnlijk dienst gedaan als
drinkput voor vee. Hij gaf te kennen dat hij bij de afbraak van de voormalige schuur op de
noordelijke helft van zijn perceel in de fundering kloostermoppen heeft aangetroffen.
Op het achtererf bevindt zich een lichte ronde verhoging. De aard van deze verhoging is niet
duidelijk;
H. Dit terrein betreft ‘Het Plein’. Wat dit precies is, is niet duidelijk. Wel is bekend dat het in een
recent verleden dienst deed als placement voor het Waterschap. Hier werden de materialen
geplaatst die gebruikt werden bij het onderhoud van de dijk;
I.

Hier bevond zich in het midden van de 19e eeuw een gebouw, functie onbekend (zie ook § 2.5
en figuur 11);

J.

Hier is tot het midden van de twintigste eeuw bebouwing aanwezig. De zogenaamde ‘woning
van Jan Bakker’;

K.

Het betreft hier een langwerpige structuur die vooral op de AHN duidelijk zichtbaar is. Deze
verhoging is op te delen in twee fragmenten (K1 en K2). K2 staat bekend als “De Nol”. Samen
met K1 betreft het hier waarschijnlijk een restant van een voormalige dijk;

L.

Tussen de boerderij van dhr. Riemens en de boerderij van dhr. Bastemeijer ligt aan de
westkant van de Noorddijk het restant van een dijkdoorbraak (een wiel of weel). Deze staat in
de volksmond bekend als ‘de Kerpelput’ (de karperput).
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Aanvullend hierop heeft een gesprek plaatsgevonden met dhr. Cijsouw van camping 'Het Sluisje'
(locatie A). Hij wist te vertellen dat aan de andere kant van de dijk, in de Braakman in de voormalige
schorren, bij laag water boomstronken te zien zijn en ‘wellicht nog andere zaken’. Dergelijke
boomstronken worden in dit deel van Zeeuws-Vlaanderen wel vaker waargenomen. Tijdens de aanleg
van de kanaalwerken in 1962 bij Terneuzen werden ‘stobben’ aangetroffen, die als subboreaal ‘oerbos’
zijn geïnterpreteerd (Bazen, 1972). Ook in een kleine getijdengeul net ten westen van de havenwerken
zijn deze boomstronken nog dagelijks zichtbaar (Schute, 2000: p. 20-21). De stronken zijn hier verrot
tot op GHW-niveau (Gemiddeld Hoog Water). In feite zijn de stronken, vaak els, berk en grove den,
ingebed in later gevormd veen dat in deze getijdengeul en ook in de Braakman is weggeslagen,
waarmee de stronken vrij kwamen te liggen. Een en ander impliceert dat dergelijke stammen in grote
delen van de Zeeuws-Vlaamse veengebieden verwacht kunnen worden.

Figuur 12: Archeologisch relevante waarnemingen van omwonenden en betrokkenen (bron: Edufact/SCEZ,
geprojecteerd op luchtfoto Topografische Dienst Kadaster, Emmen).
Samenvattend lijken vooral de terreinen A, C, D, E, G en K van archeologisch belang, evenals terrein
H, de locatie die als Het Plein bekend staat en de structuren hier direct naast (locatie I en J). B en F
betreffen waarnemingen van 20 e eeuwse fenomenen en zijn in dit kader verder niet interessant. L
betreft een weel, restant van een oude dijkdoorbraak.
De ligging van Vremdijcke op basis van archeologische data
De locaties A, C, D, E, G kunnen wijzen op middeleeuwse bebouwing ter plekke, dus voordat de
Lovenpolder en de Koudepolder werden ingedijkt. Het formaat van de bakstenen duidt daarop. Grofweg
kan deze baksteenmaat in de 12 e tot 14 e eeuw gedateerd worden (Denslagen, 1985). Dit zou (mogelijk
hergebruik even daargelaten) op het oudere Vremdijcke kunnen duiden. In § 2.2 en 2.5 is echter
duidelijk gemaakt dat deze relatie zeer onwaarschijnlijk is, om de simpele reden dat het laat
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middeleeuwse Vremdijcke waarschijnlijk ten oosten van het 16 e eeuwse Vremdijcke lag. Alleen locatie
A ligt in de oorspronkelijke Vremdijckepolder en zou kunnen duiden op middeleeuwse bewoning in het
eerste beloop van deze polder. Platteeuw maakt in dit opzicht een interessante opmerking: ‘Aangezien
er veel gesproken wordt van “de polders van Vreemdijke”, geloof ik dat de kern van het dorp niet groot
is geweest, en dat de meeste bewoners in de polders rond het dorp hebben gewoond’ (Platteeuw,
1967: p. 20). Wat hij in feite aangeeft is dat het niet onlogisch is om resten van verspreide
middeleeuwse bewoning aan te treffen, zo ook in het eerste beloop. Zonder nader veldonderzoek is
echter onduidelijk of de waargenomen resten met de dijk of sluis samenhangen of met middeleeuwse
bewoning, zoals in de weerslag van de interviews al terecht werd gesignaleerd.
Een ander aspect dat in ogenschouw moet worden genomen zijn eventuele post-depositionele
processen. Hoewel bakstenen worden opgeploegd en de heer Tollenaar heeft verklaard ‘muur’ te raken
met de ploeg, wil dat nog niet direct zeggen dat er op alle plekken waar bakstenen zijn aangetroffen
daadwerkelijk muurwerk in de ondergrond aanwezig is. Bij de inbraak van de Braakman rond 1400 zijn
dermate grote krachten vrijgekomen dat materiaal verspreid kan zijn geraakt. Anderzijds lijkt de
veelheid van materiaal vrijwel zeker te duiden op middeleeuwse bewoning; de vraag is alleen waar
precies.
Op grond van geologische data lijken met name locatie A en C interessant 31 ()’: dat is de plek waar
zandige kreekruggronden in de ondergrond zitten, wat in principe voor bewoning betere condities biedt
dan de omliggende kleiige gronden. Hoewel ook op deze gronden benut werden in de late
middeleeuwen, is het minder waarschijnlijk dat op de klei werd gebouwd als op korte afstand een
zandrug beschikbaar was (zie ook § 2.2). De kreekrug slingert vlak voor de Braakman in noordelijke
richting, net om het Sluusje heen, in feite richting Braakmanhaven/Braakmanpolder waar op basis van
de historische gegevens (zie § 2.5) het 16 e eeuwse Vremdijcke wordt vermoed.
Locatie K, het mogelijke dijkrestant, kan samenhangen met de op een van de versies van de kaart van
François van de Velde (circa 1550) zichtbare dijkaanzetten (zie § 2.3 en 2.5), mogelijk de zuidgrens
van de St. Jacopspolder. In feite is de AHN zichtbare verhoging een eerste bewijs dat de noordpunt van
de Koudepolder daadwerkelijk is opgedeeld in meerdere kleine poldertjes waarvan er eentje
(Crastpolder?) tezamen met het laatste stuk van Vremdijckepolder verdwenen is.
Een en ander roept de vraag op: als de laat middeleeuwse vondsten niet met Vremdijcke
samenhangen, waarmee dan wel? Dit lijkt een vraag voor vervolgonderzoek. Daarbij moet gerealiseerd
worden dat er over 13 e -14 e eeuwse dorpen niet heel veel bekend is. In de omgeving lagen bijvoorbeeld
Wevelswaele en Coudekercke. Op de kaart van verdronken dorpen van de provincie Zeeland wordt ook
Pakinghe (of Sint Laurenskerke: nummer 93; Kuipers, 2004) genoemd. Dit kunnen opties zijn.
Gottschalk schrijft in dat opzicht iets interessants. Zij beschrijft een conflict over de tienden in de St.
Jacobspolder tussen de abdijen van St. Baaf en St. Pieter. Aangewezen arbiters kwamen in september
1472 naar de St. Jacobspolder ‘om deze kwestie te regelen’. In eerste instantie kwam het niet tot een
uitspraak. Gottschalk: ‘In april 1473 kwamen afgevaardigden van beide partijen in de St. Jacobspolder
bijeen om te overziene de limiten ende ghemerken van den tienden van den voorseiden poldere
(Gottschalk, 1984: p. 509-510). ’ Ook deze bijeenkomst leidde niet tot een oplossing. In 1480 maakte
St. Pieter ‘aanspraak op de tienden ten O van een lijn, die van het Biervlietsche straetkin in de polder
ten Gate naar het oostelijk gedeelte van het voormalige kerkhof van Coudekercke liep, een grenslijn die
vóór de ondergang van Coudekercke (in 1375) zou hebben bestaan.’ Op figuur 3, de kaart van François
van de Velde (1550) staat deze lijn met tekst aangegeven. Wanneer nu de noordpunt van de
Koudepolder wordt ‘weggedacht’, dan is dit precies de locatie waar de bovenbeschreven resten zijn
31

Of wellicht locatie G gezien het hier liggende ‘dikkere pakket poelafzettingen (zie § 2.2). Bazen heeft hier
geen kreekruggrond aangetroffen, dus mogelijk ligt de boerderij verhoogd en heeft gezien de daar aangetroffen
vondsten een oudere voorganger (Bazen, 1972).
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aangetroffen. Het valt dus zeker niet uit te sluiten dat de vondsten de plek betreffen waar ooit (een van
de) Coudekercke(s) heeft gelegen.
Het Plein
Zoals in § 2.5 is geconcludeerd is Het Plein waarschijnlijk een vroeg 19 e eeuwse structuur. Direct
ernaast zijn twee andere structuren bekend: locatie I en J, mogelijke dijkrestanten. Het is onduidelijk of
er enige samenhang met Het Plein is. Op chronologische gronden lijkt dit niet het geval.
Archeologische verwachting voor oudere archeologische vindplaatsen
Gezien de geologische opbouw in het onderzoeksgebied kunnen op verschillende niveaus oudere
vindplaatsen worden verwacht:
•

Van de midden en laat pleistocene fluviatiele afzettingen van de Schelde, de Formatie van
Koewacht, is zeer weinig bekend, maar er kunnen resten uit het midden paleolithicum op
worden verwacht. Het is echter totaal onduidelijk hoe groot deze kans moet worden ingeschat.
Bovendien ligt dit niveau dieper dan 7 m –NAP (bron: www.dinoloket.nl);

•

Op en in het dekzand kunnen sporen worden aangetroffen uit het laat paleolithicum,
mesolithicum en/of neolithicum. De kans hierop is afhankelijk van de morfologie en erosiegraad
van dit niveau. Gezien het feit dat dit niveau is afgedekt met Hollandveen is het dekzand naar
verwachting relatief intact; over de morfologie is vrijwel niets bekend. De verwachting op
vindplaatsen uit (een van) deze perioden is reëel. Dit niveau ligt op een diepte van ongeveer 2
a 2,5 –NAP (Bazen, 1972);

•

Op het Hollandveen kunnen in theorie vindplaatsen voorkomen uit de Romeinse tijd, hoewel die
in Zeeuws-Vlaanderen maar zelden worden aangetroffen. Dit hangt waarschijnlijk samen met
de toentertijd slechte ontwatering van het veen (Jongepier, 1995).

2.7 Verstoringsgegevens
Alle eigenaren hebben aangegeven dat er binnen het onderzoeksgebied diverse grote leidingen zijn
aangelegd. Het Geoloket Zeeland geeft hier geen informatie over (bron: www.zldgwb.zeeland.nl/geo/).
De belangrijkste hiervan loopt aan de westkant van de watergang die tussen zone C en D doorloopt.
Ook hebben enkele agrariërs aangegeven kloostermoppen op te ploegen; dit kan impliceren dat in situ
muurwerk door het agrarisch gebruik deels is verstoord. Voor de rest is vooral sprake van natuurlijke
verstoring. Aangezien niet geheel duidelijk is waar Vremdijcke nu precies ligt, is hier op dit moment
weinig zinnigs over te zeggen.
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3 Conclusie en Advies
3.1 Conclusies
De conclusies worden gegeven in de vorm van antwoorden op de specifieke onderzoeksvragen uit het
Plan van Aanpak.
Onderzoeksvragen
• Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het onderzoeksgebied
bekend?
In het onderzoeksgebied zijn op een aantal plekken laat middeleeuwse vondsten gedaan
(bakstenen, kloostermoppen): A, C, D, E en G (figuur 10). Deze plekken liggen –grofweg- in de
noordpunt van de huidige Koudepolder en de westpunt van de huidige Lovenpolder. Op basis van
het historisch-geografisch onderzoek, de historische kaartvergelijking en de relatie met geologische
data moet geconcludeerd worden dat deze vondsten waarschijnlijk niet met Vremdijcke
samenhangen – noch met het laat middeleeuwse Vremdijcke, noch met het 16 e eeuwse Vremdijcke
– een wellicht verrassende conclusie.
Dit roept onmiddellijk de vraag op: wat is het dan wel is. Betreft het enkele losse huisplaatsen of
boerderijen? Is het materiaal verspoeld en zijn hier geen resten in situ aanwezig? Zijn de resten
alsnog te relateren aan een ‘verdronken dorp’? Zo ja, welk? In de omgeving lagen Wevelswaele en
Coudekercke. Op de kaart van verdronken dorpen van de provincie Zeeland wordt ook Pakinghe (of
Sint Laurenskerke: nummer 93; Kuipers, 2004) genoemd. Dit kan een optie zijn. Gottschalk geeft
(indirect) aan dat in deze omgeving ooit Coudekercke lag; dit lijkt een serieuze optie.
Parallel aan de nog bestaande Voorste Kreek blijkt een licht verhoogd liggende kreekrug in de
ondergrond aanwezig te zijn. Van de genoemde archeologisch relevante vondstconcentraties
liggen vooral A en C op een landschappelijk ‘logische’ plek, namelijk op de betreffende kreekrug.
De kreekrug slingert vlak voor de Braakman in noordelijke richting, net om het Sluusje heen (waar
concentratie A is aangetroffen), in feite richting Braakmanhaven/Braakmanpolder waar op basis
van de historische gegevens (zie § 2.5) het 16 e eeuwse Vremdijcke wordt vermoed.
Speciale aandacht behoeven locatie H en K. H is vooralsnog als 19 e eeuwse structuur
geïnterpreteerd, een omgracht en verhoogd terrein bekend onder de naam Het Plein, waarvan
onduidelijk is waarom dit omgracht is, wat er dan gestaan heeft en hoe oud het precies is. K is
geïnterpreteerd als een dijkrestant, mogelijk van de St. Jacopspolder.
• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in
het gebied?
De gespecificeerde verwachting voor nog onbekende archeologische waarden laat zich als volgt
samenvatten.
•

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;
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•

Op het dekzand kunnen sporen worden aangetroffen uit het laat paleolithicum, mesolithicum
en/of neolithicum. De kans hierop is afhankelijk van de morfologie en erosiegraad van dit
niveau. Gezien het feit dat dit niveau is afgedekt met Hollandveen is het dekzand naar
verwachting relatief intact; over de morfologie is vrijwel niets bekend. De verwachting op
vindplaatsen uit (een van) deze perioden is reëel. Dit niveau ligt op een diepte van ongeveer 2
a 2,5 –NAP (Bazen, 1972);

•

Op het Hollandveen kunnen in theorie vindplaatsen voorkomen uit de IJzertijd en/of Romeinse
tijd, hoewel die in Zeeuws-Vlaanderen maar zelden worden aangetroffen. Dit hangt
waarschijnlijk samen met de toentertijd slechte ontwatering van het veen (Jongepier, 1995).
Op het dekzand kunnen sporen worden aangetroffen uit het laat paleolithicum, mesolithicum
en/of neolithicum. De kans hierop is afhankelijk van de morfologie en erosiegraad van dit
niveau. Gezien het feit dat dit niveau is afgedekt met Hollandveen is het dekzand naar
verwachting relatief intact; over de morfologie is vrijwel niets bekend. De verwachting op
vindplaatsen uit (een van) deze perioden is reëel. Dit niveau ligt op een diepte van ongeveer 2
a 2,5 –NAP (Bazen, 1972).

• Wat is de verwachte diepte en verspreiding waarop eventuele archeologische resten voorkomen?
De aangetroffen vondsten in relatie tot de opbouw van de ondergrond doet vermoeden dat wanneer
inderdaad sporen in situ aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld muurwerk, deze ter plekke van
concentratie A en C direct onder de bouwvoor aanwezig kunnen zijn. In zuidwestelijke richting ligt
het zogenaamde Oudland, en daarmee het archeologisch niveau (locatie D, E, G), iets dieper, op
circa 80 cm –Mv (Bazen, 1972). De verspreiding van de vondsten is onduidelijk: de
oppervlaktevondsten zijn over een groot gebied aangetroffen. Op basis van de lithologische
gegevens lijken concentratie A en C het meest beloftevol om structurele resten in situ aan te
treffen.
Eventuele resten op het dekzand kunnen worden verwacht op een diepte van 2 a 2,5 m –Mv.
Eventuele resten uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd worden verwacht in de top van het veen op
een diepte van minimaal 1,5 m –Mv.
• Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te worden
omgegaan?
Indien bodemverstorende werkzaamheden op het terrein zullen plaatsvinden dient de locatie van
de bodemingrepen vooraf archeologisch te worden onderzocht binnen de AMZ-cyclus en conform
de eisen van de vigerende versie van de KNA.
• Is in het onderzoeksgebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke (non-destructieve) methoden
zouden hierbij kunnen worden ingezet?
Ja, vervolgonderzoek is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in de aard, datering en ruimtelijke
verspreiding van de archeologische resten. De verwachte verspreiding van de resten is
weergegeven op figuur 11. Deze is gebaseerd op de verspreiding van oppervlaktevondsten. Er is
wel een rangorde aan te brengen in de verschillende aangetroffen locaties. A en C lijken het meest
beloftevol, maar ook op locatie D, E en G zijn vondsten gedaan, terwijl B, F en I, J en L van weinig
tot geen archeologisch belang zijn. Locatie H, Het Plein, is waarschijnlijk een latere (19 e eeuwse?)
structuur, die nader onderzoek behoeft om hier uitsluitsel over te krijgen. Locatie K is mogelijk een
dijkrestant waarvan het waard is de aard definitief vast te laten stellen.
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Op basis van de nu gegeven toestemming van grondeigenaren wordt aanbevolen in eerste instantie
locaties A, C, D, E en G (in die volgorde!) in kaart te brengen door middel van non-destructief
vervolgonderzoek en de archeologische waarde ervan vast te stellen. Een karterend
booronderzoek in combinatie met een geofysische scan d.m.v. magnetometeronderzoek kan
uitsluitsel geven over de mate van verstoring en de ruimtelijke dimensies van de (horizontale en
verticale) vondstverspreiding. Dit wordt verder uitgewerkt in § 3.2. In een mogelijke navolgende
fase – eventueel na het verkrijgen van meer betredingstoestemmingen- kan op basis van deze
resultaten en de informatie in dit rapport een vervolgstrategie worden uitgedacht.

3.2 Advies
Bestemmingsplan buitengebied
In het bestemmingsplan buitengebied is vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische
dubbelbestemming geldt. Hieraan is de Waarde-Archeologie 2 toegekend, d.i. vrijstelling voor
onderzoek tot 500m 2 /0,5 m –Mv. Op basis van het in dit rapport beschreven bureauonderzoek kan dit
gehandhaafd blijven.

Figuur 13: Advieskaart Vremdijcke.
Archeologisch vervolgonderzoek
Op basis van het bureauonderzoek wordt geadviseerd dat het vervolgonderzoek zich zou moeten
richten op de locaties A, C, D, E en G. Op het moment van schrijven is er betredingstoestemming voor
de locaties C, D, E (deels) en G. Voor A wordt dit verwacht. Om die redenen is in onderstaand advies
uitgegaan van deze 5 locaties (figuur 13). Opgemerkt moet worden dat de begrenzing van de
verschillende locaties geen vaststaand gegeven is; deze kunnen uiteindelijk geheel vervallen, kleiner of
groter zijn, maar vormen vooralsnog wel het uitgangspunt voor het vervolgonderzoek. Het
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vervolgonderzoek dient meer inzicht te geven in de aanwezigheid en exacte begrenzing van de
vindplaats of vindplaatsen. Geadviseerd wordt om binnen deze voorlopige grenzen een geofysisch
onderzoek uit te voeren in combinatie met een karterend booronderzoek.
1.

Op basis van de begrenzing van de verschillende locaties (A, C, D, E en G) op figuur 13 wordt
een karterend booronderzoek uitgevoerd, idealiter met een boring om de 20 m en raaien om de
20 m, verspringend in een gelijkbenig driehoeksgrid. Op locatie G volstaat een kruisraai met
boringen om de 10 m. De boorraaien worden tot buiten de begrenzingen verlengd of juist
verkort als de tussentijdse resultaten in het veld daar aanleiding tot toe geven.
Motivatie: op deze manier kan de begrenzing van de locaties worden bijgesteld.
Booronderzoek kan binnen zekere grenzen cultuurlagen detecteren, of erfafval en
perceelgreppels. Steenbouw (fundamenten en uitbraaksleuven) is in verband met de geringe
trefkans minder goed mogelijk, puinlagen uiteraard wel (Tol e.a., 2012). Ook het landschap kan
goed in kaart worden gebracht en geeft informatie over de aard en verspreiding van de
bewoning;

2.

Geadviseerd wordt om aanvullend het gebied systematisch af te lopen; dit kan vooraf of
tegelijkertijd met het booronderzoek. Vooraf biedt de mogelijkheid de strategie eventueel nog
aan te passen. Hiertoe dient het perceel in vakken te worden ingedeeld. De vondsten worden
per vak verzameld en verwerkt tot een vondstverspreidingskaart. Deze kaart betreft een
vondstverspreiding op basis van materiaalcategorie en datering. Bij de oppervlaktekartering
kan eventueel gebruik worden gemaakt van publieksparticipatie en de AWN. Deze
oppervlaktekartering dient aangevuld te worden met een slootkantinspectie.
Motivatie: op deze manier kunnen op relatief eenvoudige wijze structuren of activiteitsplaatsen
gelokaliseerd worden, aanvullend op wat met bovenbeschreven methoden bereikt kan worden;

3.

Magnetometrische scan in de op basis van het booronderzoek (en eventueel
oppervlaktekartering) nieuw begrensde zones. Geadviseerd wordt dit in principe getrapt op te
zetten: eerst locatie A en C, dan D, E en G, maar wel afhankelijk van de resultaten van het
eerst uit te voeren booronderzoek; dit kan tot aanpassingen leiden.
Motivatie: idealiter wordt zo de begrenzing van magnetische anomalieën in kaart gebracht.
Deze anomalieën duiden vooral op baksteen in de ondergrond. Houtbouw kan maar moeilijk
worden gemeten;

4.

Op basis van het zo verkregen beeld kan worden ingezoomd op zones met veel mogelijke
steenbouw of relatief dichte bewoning. Deze worden met behulp van elektrische
weerstandsmeting verder onderzocht om bijvoorbeeld individuele structuren (huizen, kapel,
wellicht ook greppelstructuren) in kaart te brengen. Idealiter worden deze weer gecontroleerd
met behulp van een aantal controleboringen.
Motivatie: Dit geeft inzicht in individuele structuren en de mogelijke functie en grootte ervan.

De toepassing van geofysische technieken is een wetenschap op zich. Elke techniek heeft zijn zeer
specifieke toepassingsgebied. In bovenstaand advies is hier rekening mee gehouden, en is daarnaast
gelet op de bodem en bodemeigenschappen in Zeeland – op basis van uitgebreide ervaring op
tientallen onderzoekslocaties (voor een voorbeeld zie Verschoof-Van der Vaart, 2014).
Booronderzoek is voor het beantwoorden van onderzoeksvragen (‘hoe groot is de vindplaats?’) niet
zaligmakend, want in deze omstandigheden sterk afhankelijk van wat een ‘archeologische laag’ wordt
genoemd (Tol e.a., 2012). Dit booronderzoek heeft echter ook waarde om het landschap in detail in
kaart te brengen, en op die manier de relatie met de vondstconcentraties.
De boringen worden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een
diameter van 3 cm. De boringen worden lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-
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instituut, 1989) beschreven en digitaal ingemeten in RD en NAP. De boringen worden gezet tot in het
Hollandveen zodat hiermee niet alleen de vragen m.b.t. de Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen
worden beantwoord maar ook een kartering plaatsvindt voor de IJzertijd/Romeinse tijd. Per raai wordt
één boring gezet tot in de top van het dekzand. Voor het dekzand geldt dat een dergelijke hoeveelheid
boringen geldt als een verkenning. De kans op het aantreffen van vindplaatsen uit het Paleolithicum Neolithicum is zeer klein op basis van een dergelijk booronderzoek. Wel kan worden vastgesteld of de
top van het dekzand intact is en of de verwachting moet worden bijgesteld.
Aanvullende suggesties
•

Twee vindplaatsen zijn in bovenstaand advies buiten beschouwing gebleven: het mogelijke
dijkrestant (locatie K) en ‘Het Plein’ (locatie H). De reden hiervoor is het vooralsnog ontbreken
van betredingstoestemming. Dit kan veranderen. Zowel van ‘Het Plein’ als de dijk is de aard
niet geheel duidelijk. Hoewel in dit rapport veronderstelt wordt dat ‘Het Plein’ en het dijkrestant
geen relatie met elkaar hebben, zou dit door veldonderzoek gecontroleerd kunnen worden. Ook
de vraag of locatie K nu daadwerkelijk een dijk is, is een interessante vraag in het licht van de
bedijkingsgeschiedenis van de Koudepolder, Crastpolder en St. Jacopspolder – en daarmee de
relatie met de gedane vondsten.

•

Aanvullend historisch onderzoek naar de interpretatie van de vondsten en de relatie met de
bedijkingsgeschiedenis is raadzaam. Dat maakt wellicht duidelijk hoe e.e.a. te interpreteren
valt. De centrale vraag: tot welke parochie, nederzetting of anderszins kunnen de vondsten
worden gerekend? De voornaamste optie: is dit een van de Coudekercke’s? Op dit moment zijn
ook andere opties (nog) niet uit te sluiten: Pakinghe? Een derde Vremdijcke? Wevelswaele?
Anderszins? Het is raadzaam een nader bureauonderzoek niet te laten starten vanuit één
vooropgezet idee, maar open te staan voor verschillende opties en ideeën.

Onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek
• In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?
• Zijn er aanvullende gegevens op de reeds bekende bodemopbouw?
• Zijn er aanwijzingen voor een intact dekzand en / of veenniveau? Zo ja, op welke diepte bevinden
deze niveaus zich? Dient de verwachting voor archeologische resten uit de periode Paleolithicum
t/m Romeinse periode te worden bijgesteld?
• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in
het gebied?
• 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?
• Kan aanvullend iets worden gezegd over de interpretatie van de vondsten als de locatie van
Vremdijcke of een ander dorp?
• Is er een ruimtelijk en functioneel onderscheid te maken binnen de begrenzing van de vindplaats
(bijvoorbeeld kerk, kerkhof, huizenbouw)?
• Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats?
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Figuur 1. Ligging onderzoeksgebied met ARCHIS-waarnemingsnummers.
Figuur 2: Ligging van het onderzoeksgebied (rood) op een uitsnede van de geologische kaart van
Zeeuws-Vlaanderen (RGD, 1977).
Figuur 3: Ligging van het onderzoeksgebied (rood) op een uitsnede van de geomorfologische kaart van
Zeeuws-Vlaanderen (Stiboka / RGD, 1987).
Figuur 4. Op het AHN zichtbare structuren: shaded relief (bron: www.arcgis.com).
Figuur 5. Uitsnede van een versie van de kaart van François van de Velde (1550) met daarop
Vremdijcke, ‘de oude kerck van Vremdyck’ en de vermoedelijke ligging van het ‘oude
kerkhof van Coudekercke’ (blauwe cirkel; bron: Rijksarchief Gent).

49

Figuur 6. De ligging van Vremdijcke en de verschillende belopen in de Vremdijckepolder op een
uitsnede van de kaart van François van de Velde (1550; bron: RAG 613). (Bron: De Kraker,
2015, p. 59, figuur 10.3.)
Figuur 7. De ligging van de Noorddijk van de Lovenpolder in 1600 (gele lijn), het 15e eeuwse
Vremdijcke (1) en het 16e eeuwse Vremdijcke (2) geprojecteerd op Google Earth.
Interpretatie De Kraker (2015: p. 63, figuur 10.5).
Figuur 8. De ligging van de Vremdijckepolder op verschillende historische kaarten:
-

Van de Velde, 1550 (bron: Rijksarchief Gent)

-

Visscher-Roman, 1655 (bron: Canaletto, 1973)

-

D.W. Hattinga, 1746 (bron: Zeeuws Archief)

Figuur 9. Projectie van de kaart van Visscher-Roman uit 1655 (bron: Canaletto, 1973) op de huidige
topografie (bron: www.PDOK.nl).
Figuur 10. Het omgrachte en verhoogde terrein (rode cirkel) in de Koudenpolder langs de
Braakmandijk, lokaal bekend als ‘Het Plein’ (bron: Google Earth).
Figuur 11. Een gebouwstructuur (rode cirkel) net ten noorden van ‘Het Plein’ op de topografische kaart
van 1857 (bron: www.watwaswaar.nl).
Figuur 12. Archeologisch relevante waarnemingen van omwonenden en betrokkenen (bron:
Edufact/SCEZ, geprojecteerd op luchtfoto Topografische Dienst Kadaster, Emmen).
Figuur 13. Advieskaart Vremdijcke.
Tabel 1. Administratieve gegevens vindplaats ARCHIS-waarnemingsnummer 411716.
Tabel 2. Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen.
Bijlage 1. Tekst A. de Kraker (2015).
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Bijlage 1. Tekst A. de Kraker (2015)
Inleiding
De elf leemten die in dit rapport worden besproken zijn allemaal locaties die door overstromingen zijn
verlaten. Het gaat in twee gevallen (St. Janskapel en Steelandt) om locaties die in 1488 zijn
overstroomd, acht locaties zijn overstroomd in de jaren 1584-1586, Vremdijcke is overstroomd in 1600.
In alle gevallen heeft de overstroming het landschap waarin de locaties hebben gelegen grondig
veranderd in termen van dikte van de kleilaag of juist het verdwijnen van de oude cultuurlaag door
langdurige erosie. Tevens is ook de volledige infrastructuur van wegen, sloten en erfscheidingen
verdwenen dan wel onder een kleilaag begraven.
De overstroming in 1488 vond plaats door het stilleggen van het herstel- of onderhoudswerk aan de
zeesluis te Nieuwersluis (halverwege Philippine en Hoek). Gedurende de periode 1488-1494 is het
gebied ten oosten daarvan tot in de straten van Axel overstroomd geweest. In april 1494 werd een
begin gemaakt met de aanleg van de 25 km lange Landdijk van de Vier Ambachten, die in Boekhoute
begon en in een boog naar het oosten liep, vervolgens naar het noorden afboog en verder langs de
westkant van Axel liep en tenslotte in Terneuzen uitkwam, waarvan de Noordstraat nog een restant is.
In dit gebied overstroomden: Vremdijcke, Willemskercke, Coudekercke, Hertinghe, Steelandt,
Hughersluus, Moerkerke, Peerboom, Nieuwkerke en de locatie met de St. Janskapel (De Kraker 1997,
23-26). Vremdijcke is tegen 1500 herdijkt, Willemskercke in 1518. In de Koudepolder (1545) en de
Lovenpolder (1548) is na hun bekijking geen oud dorp herbouwd. Het latere Hoek, is in feite het nieuwe
Vremdijcke geworden.
De overstromingen tussen 1584 en 1586 vonden plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In 1584 werd
de zeesluis te Kampen vernield, daarna die te Nieuw-Othene en in 1586 werd de Landdijk van de Vier
Ambachten ten westen van Axel (Buucxgate) vernield met nog verder naar het oosten ook de
Schoordijk (op de grens van Axel- en Hulsterambacht). In het noorden volgde het water vanuit het
Campense gat de Watergang van Beoostenblije en splitste bij de zogeheten Aelbrechtszee af meer
naar het oosten. Via het Otheense gat maakte het water een nieuwe kreek met aftakkingen tot
bezuiden Zaamslag. Hier overstroomden de dorpen Aendijcke, Othene en Zaamslag. Ook Triniteyt
overstroomde, maar werd in 1589 herdijkt. In het gebied bij Axel overstroomde het uitgemoerde gebied
ten zuiden van Axel tot aan het ‘hoge land’ van Zuiddorpe. Hier overstroomden Beoostenblije en
Zuiddorpe (alleen bij springtij). Door de grote watermassa’s die via het gat van Buucxgate bezuiden
Axel stroomden zijn zeker restanten van vroegere dorpen in het Braakmangebied, reeds in 1488
overstroomd, verder opgeruimd, behalve daar waar de ondergrond uit taai veen bestond. Hier is in
1612 de St. Janskapel in de Albertuspolder herdijkt.
Bij dit onderzoek naar de elf leemten gaat het om drie hoofdvragen:
a.

Wat is het belang van de site geweest en/of de activiteit die erop plaatsvond?

b.

Hoe was de situatie vlak voor het verdwijnen?

c.

Wat is de mogelijke locatie van de site?

Wat betreft het bepalen van het belang, is het nodig iets over ontstaan en achtergrond te zeggen.
Indien het om een parochie gaat kan het belang worden bepaald aan de hand van het aantal
inwoners/huizen. Bij al de dorpen gaat het vrijwel uitsluitend om kleine boerderijen en hoven,
losstaande huisjes, boomgaarden met in het midden een kerk, omgeven door kerkhof en kerkhofmuur.
De belangrijkste bronnen hiervoor zijn belastingkohieren. Voor de vijftiende eeuw is dat de haardtelling
(De Smet, 1935), voor de zestiende eeuw zijn dat de jaarlijkse ommestelling in het ambacht en het
kohier van de Twintigste (XXe) Penning (Grapperhaus, 1982, 106 e.v.). Bij de haardtelling gaat het in
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feite om het aantal woningen, want in beginsel heeft elke woning een haardplaats. Bij de jaarlijkse
omstelling of ‘pointinghe’ gaat het om een belasting die voor het graafschap diende te worden
opgebracht (Maddens, 1978, 159 e.v.). Elk jaar vroeg de graaf een bede (belasting) die per regio
verder werd verdeeld, zelfs tot op parochieniveau. In 1571 en 1572 werd de zogeheten XXe Penning
geheven, een belasting op onroerend goed. Dit betekent dat alle eigendommen en pachtgoederen in
een parochie werden belast. Om dit te kunnen doen werden ze geschat.
Het bepalen van het belang van kastelen en andere domeinen kan op drie manieren. Gegevens over
het gebouw in termen van grootte, aantal vertrekken, torens, omvang walgracht kunnen een indicatie
vormen. Dit soort gegevens is te vinden in de staten van goed van de kasteelheren. Daarnaast kan
worden bepaald hoe omvangrijk het domein was waarvan het kasteel het middelpunt was, dus hoeveel
land, bos, tienden, molens en andere rechten het domein rijk was. Daartoe verschaffen de
domeinrekeningen belangrijke gegevens. Zijn deze er niet dan kan gebruik worden gemaakt van de
everingboeken, registers waarin alle percelen van een poldergebied staan omschreven (de Kraker,
2001). Een derde wijze is om vast te stellen hoe belangrijk de kasteelheer zelf was, welke ambten hij
bekleedde, politieke functies hij had en hoe hij zijn invloed ten behoeve van zijn domein en de streek
waarin het lag, heeft aangewend.
Het bepalen van de toestand vlak voor het verdwijnen kan aan de hand van domeinrekeningen en
vooral ook de correspondentie tussen belanghebbenden in het gebied. Dit betreft correspondentie
tussen lokale overheden en functionarissen, tussen militaire bevelhebbers en ontvangers van goederen
en voorraden van forten.
Het bepalen van de locatie kan aan de hand van genoemd bronnenmateriaal en kaarten. Daarnaast
kunnen ook luchtfoto’s dienst doen. Het blijft een erg lastige zaak om de gegevens uit de
everingboeken ruimtelijk te vertalen. Dit probleem vloeit voort uit het feit dat het toenmalige landschap
er geheel anders uitzag dan nu. Percelen worden in het everingboek aangeduid met gebruiker,
eigenaar, grootte en ligging noord, zuid, oost en west ten opzichte van andere percelen. Genoemde
wegen en waterlopen zijn in vrijwel alle gevallen verdwenen. De grootte van een perceel zegt nog niets
over de vorm ervan in termen van lengte en breedte. Wel kan in een aantal gevallen worden bepaald of
het om blok- of strookvormige percelen gaat. Verder zijn er bij grote percelen van een
eigenaar/gebruiker soms nadere omschrijvingen, waarbij vaak het woord wal of wallekin valt. Dit
betekent dat de grotere hoeven veelal omwald [d.i. hier omgracht]zijn geweest. Kaarten uit de periode
zijn al wel getekend volgens de driehoeksmeting en vrijwel alle kaartmakers zijn ook daadwerkelijk ter
plekke geweest, zoals Fr. Van de Velde en de Horenbaults. Ondanks de door hen aangebrachte schaal
moet rekening worden gehouden met afwijkingen tussen 3% en 8%.
Tenslotte moet bij het bepalen van de huidige locatie van de vroegere site worden rekening gehouden
met de processen die het landschap na de overstroming hebben veranderd. Daar waar niet is verspoeld
is opnieuw afgedekt met klei. Door de lichtelijke zeespiegelstijging is het niveau van het huidige
maaiveld niet automatisch hetzelfde als dat van de bouw van dorpen/kastelen en kloosters rond 1200
of hun overstromen tussen 1488 en 1600. Echter voordat een afdekking met klei heeft plaatsgevonden,
zijn is vrijwel alle gevallen waardevolle bouwmaterialen uit het verdronken land weggehaald. Met name
na 1584 organiseerde Zeeland de systematische afbraak van grote stenen gebouwen in het verdronken
land. Tot hoe diep in de bodem dit afbraakproces invloed heeft gehad, is moeilijk te bepalen. Er moet
bovendien rekeningen worden gehouden met het feit dat grote gebouwen, zoals kastelen en
kerkgebouwen vaak erg diep werden gefundeerd. Inzicht in de vraag hoe diep resten kunnen liggen
geeft een vroeg ‘archeologisch’ onderzoek naar de ligging van het verdronken Coudekercke (huidige
Koudepolder). Funderingen – zeer waarschijnlijk van de kerk – lagen door het veen heen tot op het
zand gefundeerd (Bijlage 4).
Tenslotte nog de bronnen waaruit de informatie komt. Dit is voor meer dan 75% archiefmateriaal uit de
periode zelf, dus bronmateriaal uit de eerste hand, van de tijdgenoot. Op grond hiervan is een beeld
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geschetst met belang, situatie vlak voor verdwijning en de mogelijke locatie dat vergeleken kan worden
met de huidige stand van archeologische kennis, aangevuld met informatie van bewoners van
vermeende sites. Het is die vergelijking die tot een meerwaarde kan leiden en de elf leemten in onze
kennis grotendeels kan opvullen.

Vremdijcke
Inleiding
Voor het bepalen van het belang van Vremdijcke als dorp en parochie, de situatie voor het verdwijnen
en de huidige locatie van de resten is gebruik gemaakt van overwegend archivalia. Geraadpleegd zijn
documenten over dijkonderhoud en grondbezit in de polder van Vremdijcke. In het bijzonder dient
hierbij te worden vermeld het everingboek van de polder dat werd bijgewerkt in 1576. Verder is gebruik
gemaakt van de correspondentie over Vremdijcke tijdens de Staatse periode (1583 tot 1620), de
Staatse domeinrekeningen en kaartmateriaal van voor en na het verdwijnen van Vremdijcke. Zij hier
nog opgemerkt dat er geen vaste spelling van de naam Vremdijcke bestaat. In onderstaande wordt de
16e-eeuwse spelling gebruikt. Andere schrijfwijzen zijn: Vremdike, Vremdic, Vroondijc, Vroondijcke,
Vroondic. Middeleeuwse klerken, vaak ook Franstalig gingen af op de klank en maakten er een voor
hen begrijpelijk woord van.
Achtergrond en belang
Vremdijcke wordt als toponiem vermeld in 1114 toen de St. Pietersabdij (Gent) aldaar (Fronendike,
Fronedica) land verwierf. 32 In 1133 verwierf de abdij van Affligem er ook bezit en nog diezelfde eeuw
stichtte de abdij er een curtis. 33 Rond die tijd vinden bedijkingen plaats en wordt Vremdijcke een
parochie. 34 Het gebied ten zuiden van Vremdijcke is een uitgestrekt moergebied. In de parochie zijn
rond 1200 dus al de belangrijkste spelers van het landschap aanwezig: de abdij van Afflighem en de St.
Pietersabdij. In de zestiende eeuw zou hier nog de graaf van Vlaanderen bijkomen.
Afgezien van vele inundaties tijdens stormvloeden, is de overstroming tussen 1488 en 1494 een van de
grootste catastrofes voor het landschap geworden. De sluis te Nieuwersluis (locatie tussen Philippine
en huidig Hoek) begaf het in augustus 1488 toen deze in reparatie was. Door oorlog in het gebied, werd
het werk stilgelegd en niet meer hervat. Toen in 1494 de Landdijk van de Vier Ambachten vanaf
Boekhoute tot aan Terneuzen als een grote 25 km lange ringdijk werd aangelegd, bleven de parochies
van Vremdijcke, Willemskercke, Coudekercke. Steelandt, Hertinghe, Moerkerke, Nieuwkercke en
Hughersluis onbedijkt. 35 In 1498 werd in het noorden de Vremdijckepolder herdijkt, in 1518 gevolgd
door de bedijking van Willemskercke. Ten noorden van de Vremdijckepolder lagen nog de Mulme- en
Groeninghepolder, waarin de Abdij van Groeninghe grote belangen had. In de loop van de zestiende
eeuw werden nog bedijkt: De Lieven Leyspolder, waarin later Terneuzen als fort is ontstaan, de
Koudepolder en de Lovenpolder. Enkele kleinere poldertjes daar vlakbij hebben geen lang leven gehad.
Stormvloeden in 1509, 1511, maar vooral in 1530 en 1532 hebben geleid tot grote landvlucht. Het
vrijgekomen land werd in bezit genomen door de graaf van Vlaanderen, die het onderdeel maakte van
zijn leenhof “De Polder van Namen en Triniteyt”. Hij werd dan ook belast met het dijkonderhoud in deze
polders, die al snel het Kwartier van Terneuzen gingen heten, maar bestuurlijk wel deels onderdeel
bleven van het Boekhouter- en Assenederambacht. Dit veranderde in 1564 toen het Kwartier
zelfstandig werd. In 1572 werd het echter samengevoegd met het Axelambacht en de stad Axel, om in
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1584 opnieuw zelfstandig te worden. Vanaf 1590 vormde het opnieuw een unie met Axel, het
Axelambacht en ditmaal ook Biervliet.
De geschiedenis van Vremdijcke is tijdens de zestiende eeuw dus onlosmakelijk verbonden met die van
de grootgrondbezitters: de abdij van Afflighem en de graaf van Vlaanderen en na 1584 met Zeeland. In
de zestiende eeuw waren de polders van het Kwartier van Terneuzen grotendeels uitgemergeld land
met grote waterpartijen (kreken). Met name in de Loven- en Koudenpolder had dit te maken met een
onzorgvuldige wijze van landwinning, waarbij niet de moeite werd genomen eerste kleine getijdegeulen
te laten opslibben. Aan de noordzijde hadden polders als de Groeninghe- en Mulmepolder erg te lijden
van de stroming van het zeewater vlak onder de zeedijk (buitenbocht Westerschelde). Dit sluimerend,
maar dodelijk gevaar, werd bestreden met vele hoofden (rijshout) en het leggen van inlaagdijken. Dit
kostte veel geld, maar het werd als de enige wijze gezien om het rijke akkerland van de polders te
beschermen.
De kaart van Franchoys van de Velde uit circa 1550 laat even ten noorden van de Lovenpolder, bedijkt
in 1548, het dorp Vremdijcke in de Vremdijckepolder zien. 36 Het gaat hier om een gestileerde
voorstelling van het dorp met een kerk omgeven door een kerkhofmuur.

Fig. 10.1. Kaartfragment met het Kwartier van Terneuzen, circa 1550 door Franchoys van de Velde
(RAG K&Pl, 2643).

36

Rijksarchief Gent, Kaarten en Plans, 2643.
56

Fig. 10.2. Detail van kaart uit circa 1550 met de gevolgen van een inundatie. Hier het dorp Vremdijcke
met kerk (RAG, K&Pl. 1344).
De situatie vlak voor het verdwijnen
De twee laatste decennia van Vremdijcke en de Vremdijckepolder zijn eigenlijk een grote worsteling
tegen de getijdegeul in de Westerschelde die zich verder naar het zuiden, dus richting zeedijken aan
het verleggen was. In de jaren 1560-1570 had dit geleid tot de aanleg van een aantal hoofden om de
stroming af te houden. In 1570 ging de Groeninghepolder verloren en kwam de druk op de dijken van
Mulme- en Vremdijckepolder te staan. Op 2 maart 1576 werden alle polders van het Kwartier
Terneuzen in een waterschap ondergebracht. Daar de polders de kosten van het dijkonderhoud niet
geheel zelf konden opbrengen, werden de omliggende poldergebieden verplicht gesteld bij te dragen in
de kosten.

37
38

37

Bij die gelegenheid werden ook de polders opgemeten, waaronder die van Vremdijcke. 38

De Kraker (1997), 325-326.
ARAB, Acquits de Lille, portefeuille 987. Opmeting van 28 augustus 1576.
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Fig. 10.3. De Vremdijckepolder met bijzonderheden volgens het everingboek uit 1576.
De Vremdijckepolder werd onderverdeeld in vier belopen. Het eerste begon in de westhoek bij de
Koudenpolder bij een locatie genaamd Lippenshouck. In dit blok van de polder lag een grote
doorbraakgeul. Het tweede beloop liep aan de oostzijde van deze geul ingeklemd tussen de kraagdijk
in het noorden en de binnendijk van de Lovenpolder in het zuiden. Het derde blok begon ten oosten
daarvan. In dit grootste beloop (122,2 ha) lag ook het dorp Vremdijcke met de molen en molenwal. Van
dit dorp worden enkele hofjes genoemd, dus boerderijtjes, verder nog de kerk met het kerkhof. Ook
woonde er te Vremdijcke een kleermaker. Het everingboek geeft in zijn beschrijving van de percelen
die aan het dorp paalden geen verdere bijzonderheden. Uitgaande van de kaart van Franchoys van de
Velde uit circa 1550 blijkt dat het dorp zeer waarschijnlijk verder naar het oosten heeft gelegen. Het
derde blok werd in het oosten begrensd door een tweede grote geul, die noordoost liep. Het vierde
beloop of blok van de polder was de hoek tussen de dijk van de Groeninghepolder en een nieuw
dijkstuk van de Vremdijckepolder in het noorden en in het zuiden de baandijk van Willemskercke. In het
zuidwesten eindigde het vierde beloop in de buurt van de ‘Hauwe Kerck’ . 39 Dit moet welhaast de
locatie zijn geweest van het eerste dorp Vremdijcke of juist het oude Willemskercke. Beide dorpen
verdronken in 1488 tijdens de genoemde Vlaamse woelingen. Na aanleg van de Landdijk van de Vier
Ambachten in 1494 werd enkele jaren daarna Vremdijcke als een der eerste polders herdijkt en zal ook
het dorp zijn herbouwd. Willemskercke is daarentegen dertig jaar lang overstroomd geweest en dit
heeft ongetwijfeld tot grote veranderingen en verwoestingen geleid in het dorp, dat in 1518 is besloten
dit in het zuiden van de nieuwe polder te herbouwen.
39

RAG, K&Pl. 2645. Op deze kaart staat op de plaats van het Oude Kerkhof Oud-Axel geschreven. Dit is onjuist
en kan alleen maar worden verklaard als een latere aanvulling op aandrang vanuit Axel om een claim te leggen
op het Kwartier van Terneuzen. In feite is dit een vervalsing van genoemde kaart. Gottschalk (1984) opteert voor
de oude kerk van Vremdijcke, 512.
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Tabel 10.1. De indeling en grootte van de Vremdijckepolder volgens het everingboek, 1576

beloop

Omschrijving beloop Vremdijckepolder

grootte

ha

percelen

eerste

Westhoek aan Lippenshoek met o-w geul

71m 4r

31,6

2

180m 219r

80,5

26

274m 149r

122,2

48

236m 157r

105,4

16

762m 229r

339,7

92

zuidzijde dijk van Kouden- deels Lovenpolder.
tweede

NW hoek naar kraag en zuidwaarts naar
Lovenpolderdijk en dan noordwest langs geul

derde

Lovenpolderdijk noordwaarts tot bij de kraag
noordoostwaart tot grote geule zuidoost tot
Lovenpolder en terug bij kraag (hierin dorp)

vierde

NW bij gat oostwaarts langs nieuwe zeedijk
tot Groeninghpolder en zo tot bij Willemske
polder en zuidwestwaarts tot Lovenpolder
voorbij de 'Hauwe kercke' tot op grote geul
Totale grootte:

Bij een visitatie in de zomer van 1578, toen er op drie plaatsen vallen waren geweest, bleek al hoe
sterk de kracht van het zeewater de einden op de hoofden uitspoelde. Op sommige plekken werden
diepten van 10 vadem (16 m) gepeild.

40

Het ging hier nog om locaties aan de oude zeedijk van de

Groeninghepolder, maar wel de voorkust van de Vremdijckepolder.
In februari 1587 werd de Vremdijckepolder opnieuw opgemeten. Ditmaal door landmeter Pauwels de
Vos. In 90 kavels kwam hij tot een grootte van 635 gemeten en 117 roeden. (283,1 ha). 41 Het dorp komt
in de omschrijvingen niet voor, wel de Molenstraat en Molenwal met tegen het oude vingerling aan het
Oude Kerkhof. In een hermeting zo’n drie jaar later bleken toch enkele grote kavels te zijn vergeten,
de nieuwe grootte kwam in 1590 uit op 722m 279r (322,1 ha), daar de landmeter over 796 gemeten
(354,6 ha) werd betaald, moet dat de hemelsbreedte van de Vremdijckepolder zijn geweest in 1590. 42
Wat gebeurde er daarna? Het dagelijks leven verliep normaal. Zo liet Franchoys de Wispeleer op 26
augustus 1596 weten dat de molen van Vremdijcke toe was aan een nieuwe molensteen.

43

Maar al

snel bleek hoe precair de situatie was, want de noordelijke dijken bleken bij inspectie in 1598 in slechte
staat te zijn. Een peiling van de diepte voor de zeedijk, die op 4 april 1598 plaatsvond, wees uit dat
deze uiteenliep van 1 – 4 vadem (1,65 – 6,6 m). Na volledige inspectie van de dijken, ook die van
Willemskercke, Loven- en Koudenpolder werden de herstel- en aanpassingskosten op 4.577 lb.
geschat. 44 Tevens werd er een kaart gemaakt (die helaas verloren is gegaan). Kennelijk heeft er een
vorm van herstel plaatsgevonden, omdat inundatie van de polder als een van de grote gevaren werd
beschouwd voor het voortbestaan van Terneuzen als fortificatie. Dus de Vremdijckepolder had voor de
Staatsen ook een duidelijk strategisch belang. Kennelijk was het in april 1599 niet gelukt de afspoeling
van de vooroever tot staan te brengen, want nieuwe kostenramingen werden gemaakt. 45
In de nacht van 20 op 21 november 1600 sloeg een NW stormwind toe waardoor de Vremdijckepolder
(778 gemeten of 346,6 ha) inundeerde. 46 Kennelijk verdronk daarbij veel vee. De inwoners waren

40

ZA SvZ, 885, stukken inzake grondbrexem (dijkval) bij Terneuzen, 1578.
ZA Rekenkamer-B, 3486b, domein Terneuzen-Axel, 1587/88.
42
ZA Rekenkamer-B, 3469a, domeinrek Terneuzen-Axel, 1589/90.
43
ZA SvZ, 1210-II, brief van 26 aug. 1595.
44
ZA SvZ, 1926, dossier Vremdijcke 1598.
45
ZA SvZ, 1214, raming 29 april 1599.
46
ZA SvZ, 1216-I, stuk d.d. 12 maart 1601.
41
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intussen gevlucht naar Zuid-Beveland en elders, met het overgebleven vee. Als gevolg hiervan werden
nu 300 roeden (1.155 m) binnendijk van de Willemskerckepolder zeewerend.
Op 5 mei 1601 werd een begroting opgemaakt om het verdronken Vremdijcke te herdijken.
Tabel 10.2. Begroting om Vremdijcke te herdijken in 1602.

Omschrijving

roe

meter

1.

Zeedijk Koudenpolder (Vr.)

200

770,8

2.

Zeedijk Lovenpolder (Vr.)

800

3083,3

3.

Vremdijcke opmaak zeedijk

502

1934,8

te herdijken grootte

lb.gr.

500 gemeten

1.

Lovenpolder (972 gemeten)

972

2.

Koudenpolder (1043 gemeten)

260,75

3.

Vremdijckepolder

228,75

4.

Molen Vremdijcke

16

5.

Tiende Vremdijcke

20

6.

Diversen

7.

Vremdijckepolder

302,5
228,75

Totale begroting in lb. gr.

1800

Tot een herdijking kwam het echter niet meer. Wel bleven bepaalde activiteiten in de polder doorgaan.
Zo bleef Zeeland de korenmolen op de molenwal in bedrijf houden en inde nog de molenpacht tot 1606,
toen deze op Tweede Paasdag van dat jaar bij een zware storm omwaaide. 47
Kennelijk was deze gebeurtenis ook de nekslag voor het kerkgebouw van de Vremdijckepolder, want in
1607 werd er op de hoek van Kouden- en Lovenpolder (nu: Hoek) een nieuw kerkgebouw gebouwd,
waarbij het terrein van het kerkhof 219 m lang werd. 48 In 1612 was het gebouw van een pannendak
voorzien. 49
Huidige locatie
De locatie van het verdwenen dorp 16e-eeuwse Vremdijcke is lastig precies vast te stellen. De huidige
noorddijk van de Lovenpolder is namelijk niet die van 1600. De huidige dijk van de Lovenpolder ligt
door de aanleg van inlaagdijken wat verder naar het zuiden. Deze verandering zien we terug in de
oppervlakte van de polder: nog 972 gemeten (433 ha, schotbaar) in 1600, medio achttiende eeuw was
dat 880 gemeten (392 ha). 50

47

ZA, Rekenkamer-B, 3486, fol. 57ro en 120vo.
ZA Rekenkamer-B, 3487, fol. 132 e.v.; 3488, fol. 116 e.v.
49
ZA Rekenkamer-B, 3492, fol. 89vo-91ro.
50
SHAT, O-47D-270. Kaart van W.F. Hattinga van Staats-Vlaanderen (Westdeel) uit 1745.
48
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Fig. 10.4. Kaart van het Committimus (Axel-Terneuzen) in 1624. Detail met de noordkust van de
Kouden- Loven- en Willemskerkepolder en vlak bij Terneuzen de Goeschenpolder (ZA, De Waard,
1359).
Met het verlies van de noordelijke strook van de polder moet de toenmalige zeedijk dus zeker ruim 300
meter naar het noorden hebben gelegen. Als we de oostelijke kreek in de polder nemen met de
afsplitsing halverwege naar het noordoosten en die op een uitsnede van de huidige kaart plotten, kan
bij benadering de locatie worden bepaald van zowel het Oude Kerkhof als Vremdijcke zelf. Wel bleef er
na 1600 lange tijd een westelijk gedeelte van het oude Vremdijcke in gebruik. Dit was feitelijk het
eerste blok van de polder, opgemeten in 1576. Dit blok lag kennelijk redelijk beschermd van de geul.
Op fig. 10.4 is dit restant ook zichtbaar. Daar het dorp niet in het eerste, maar in het derde blok van de
polder heeft gelegen, lag het dus meer naar het oosten. In feite moet de noordzuid lopende weg van de
Lovenpolder in het dorp zijn uitgekomen. Het is namelijk zeer aannemelijk dat de bedijkers van de
Lovenpolder in 1548 hun hoofdweg lieten uitkomen tot in het dorp Vremdijcke. De Lovenpolder zelf had
immers geen nederzetting of dorp.
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Fig.10.5. Mogelijke locatie van het verdwenen Vremdijcke (2) uit de periode 1498-1600 en het Oud
Kerkhof (1) (mogelijke oud-Willemskercke). Gele lijn is het tracé van de zeedijk in 1600.
Blijft er nog kwestie onopgelost, namelijk de stelle in het noorden van Nieuw-Neuzenpolder. Deze plek,
aangegeven als nr. 3 is lange tijd door de familie De Jonge gebruikt. Er lagen wel oude bakstenen,
maar niets in verband. Gelet op de noordelijke ligging moet deze locatie te situeren zijn op een oud
dijkrestant van de inlaag- of zeedijk van de oude Groeninghe- of Mulmepolder.
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat door de overstromingen van 1488-1498 en ook die in de
eeuwen daarvoor het niet is uitgesloten dat het vroegere dorp Vremdijcke verplaatst is geweest. Mede
door de herdijking van de Coudekerckepolder in 1525, overstroomd in 1530 en weer herdijkt in 1545,
met de zoektocht naar het verdronken dorp Coudekercke (Bijlage 4), is het niet uitgesloten dat een
vroeger dan het 16e-eeuwse Vremdijcke wat meer naar het zuidwesten zou kunnen hebben gelegen.
Alleen archeologisch onderzoek ter plekke kan hierop een uitsluitend antwoord geven.
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