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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 een van deze
vindplaatsen, het verdronken dorp Steeland 1, en geeft adviezen over eventueel te nemen
vervolgstappen in de vorm van archeologisch non-destructief veldonderzoek (fase 2).
Langs het spoor bij de boerderij aan de Sluispolderdijk 4 in de Kleine Zevenaar/Noord-Westenrijkpolder
zijn in 1984 skeletresten geborgen die uit een slootprofiel staken. Een van de bergers, dhr. A. de
Kraker stelde dat deze plek overeen zou kunnen komen met de ligging van het verdronken Steeland
(De Kraker, 2015). De grondeigenaren vulden deze waarneming met verhalen aan. Zij bevestigden
botvondsten op deze plek. Bovendien zijn er in de sloot ten oosten van perceel TNZ00K2260 bij
graafwerkzaamheden ‘brandvlekken’ aangetroffen. Ook zijn achter de huidige schuur, op perceel
TNZ00K2294, ‘kloostermoppen’ opgeploegd.
Het is de vraag of de plek waar vondsten zijn aangetroffen daadwerkelijk overeenkomt met de ligging
van Steeland, of dat het toch een andere dorp betreft. De Kraker’s analyse leert dat Steeland ‘niet ver
van de Landdijk’ lag, en dat het nabijgelegen Hughersluus te situeren is op een plek waar in 1494 de
Landdijk werd opgeworpen. De Landdijk was een 25 kilometer lange ringdijk van Boekhoute naar
Terneuzen over Axel. Op de kaart van D.W. Hattinga uit 1747, een kopie van een 16 e eeuwse kaart, is
de ringdijk goed zichtbaar. ‘Steelandt’ staat aangegeven op de schorren ten zuidwesten van de ringdijk,
ruwweg overeenkomstig met de plek waar de vondsten zijn gedaan. De Visser & Emaus (2014) sluiten
andere mogelijkheden niet uit: Peerboom, Huughersluus. Een militaire achtergrond van de vondsten
wordt als minder waarschijnlijk gezien. Platteeuw gaf al eerder een andere meer oostelijke locatie aan
voor Steeland, eveneens op basis van skeletvondsten, die echter niet meer te achterhalen bleken.
1

Ook wel geschreven als Steenland, Steenlant, Steellant of Steelandt.
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Vooralsnog zijn er geen doorslaggevende redenen om te twijfelen aan de relatie tussen de vondsten en
het verdronken moerdorp Steeland, hoewel de ligging van de vondsten net iets westelijker/noordelijker
lijkt dan het historisch kaartmateriaal suggereert. De vraag kan gesteld worden of de resten in situ
liggen. De landschappelijke situatie is opvallend: er zitten geen zandige kreekafzettingen in de
ondergrond, maar zogenaamde poelafzettingen (Bazen, 1972). Moerdorpen liggen uiteraard in een
omgeving waar moer te winnen is, en dat is van nature een wat nattere omgeving, in principe niet de
beste plek om te wonen. In het landschap van opgeslibte en inmiddels afgedekte poelafzettingen (het
zogenaamde Oudland) werd wel duidelijk dat een relatief hooggelegen plek is opgezocht. Al met al lijkt
het waarschijnlijk dat er op deze plek (meer) resten van het verdronken moerdorp Steeland(?) in situ in
de ondergrond aanwezig zijn.
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 is een zone afgebakend voor vervolgonderzoek, waarbinnen de
vindplaats zou moeten liggen. Geadviseerd wordt om binnen de afgebakende zone een geofysisch
onderzoek (daar waar mogelijk) uit te voeren in combinatie met een booronderzoek. Op basis van het
bureauonderzoek wordt het volgende voorgesteld, met de aangegeven fasering (figuur 9):
1.

In eerste instantie wordt voorgesteld 5 zuidwest-noordoost georiënteerde boorraaien te
plaatsen over het geselecteerde gebied. De lengte van deze raaien bedraagt ongeveer 550 m.
De boringen worden om de 50 m gezet. Het totaal aantal te zetten boringen bedraagt daarmee
circa 45, rekening houdend met percelen waarvoor geen toestemming aanwezig is (figuur 9).
Motivatie: Doel van deze boorraai is om zoveel als mogelijk inzicht te krijgen in de opbouw van
de bodem en de verspreiding van eventuele archeologische indicatoren. Naar verwachting
levert dit een nieuwe begrenzing op van de vindplaats op basis waarvan stap 2 kan worden
uitgevoerd;

2.

Magnetometrische scan in de nieuw begrensde zone.
Motivatie: de scan heeft tot doel op relatief snelle en goedkope wijze het voorkomen van
steenbouw in kaart te brengen. Om die reden is het zinvol te starten op de plek waar
kloostermoppen gevonden zijn en van daaruit te werken. Idealiter wordt zo de begrenzing van
magnetische anomalieën in kaart gebracht. Deze anomalieën duiden dus vooral op baksteen in
de ondergrond. Houtbouw kan maar moeilijk worden gemeten (zie stap 3);

3.

Op basis van de gegevens van stap 1 en 2 wordt gericht in kleinere zones een elektrische
weerstandsmeting uitgevoerd.
Motivatie: Dit geeft (meer) inzicht in individuele structuren en de mogelijke functie en grootte
ervan.
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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 een van deze
vindplaatsen, het verdronken dorp Steeland 2, en geeft adviezen over eventueel te nemen
vervolgstappen in de vorm van archeologisch non-destructief veldonderzoek (fase 2).

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:
-

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?

2

Ook wel geschreven als Steenland, Steenlant, Steellant of Steelandt.
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-

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
Steeland in de Oude-Zevenaarpolder en de Kleine-Zevenaar- of Noord-Westenrijkpolder, westelijk
aangrenzend aan het Kanaal Terneuzen-Gent. Als onderzoekgebied heeft de gemeente een cirkel
aangegeven met een straal van 500 meter rondom de waarschijnlijke ligging van de vindplaats (figuur
1). Het betreft een landelijk en relatief vlak gebied in, voornamelijk in gebruik als akkerland. Deels is
het terrein in gebruik als boerenbedrijf, boomgaard, weg en spoor.
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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 gebruikgemaakt 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 uit 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 grotendeels
opgeruimd. De afzettingen die bij deze inbraak in Zeeland zijn afgezet liggen tegenwoordig grotendeels
aan het oppervlak (jongere afzettingen van het Laagpakket van Walcheren, zie tabel 1). 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).
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 Steeland ligt precies in zo’n dynamisch gebied – en ging uiteindelijk verloren in
het Braakmansysteem. Bij de doorbraak van de Nieuwersluis in 1488 (zie § 2.5) verdronk Steeland en
werd niet meer herbouwd. Het gebied transformeerde tot een schorrengebied dat pas in latere tijden
weer is ingedijkt (Schute, 1997).
Geo(morfo)logie en bodem
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.

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.

5
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Bazen, 1972:

Trans- en regressiemodel:

TNO/NITG 2000:

Datering: 6

Nieuwland

Afzettingen van Duinkerke

Laagpakket van

Na 1300 AD

IIIb

Walcheren

Afzettingen van Duinkerke

Laagpakket van

IIIa

Walcheren

Afzettingen van Duinkerke II

Laagpakket van

Middelland
Oudland

900-1200 AD
250-600 AD

Walcheren
Veen

Hollandveen

Hollandveen laagpakket

Tot 250 AD

Pleistoceen

Pleistoceen dekzand

Formatie van Boxtel

Tot ca. 10.000

dekzand

BC

Tabel 1 Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen. 7

De ligging van het verdronken dorp Steeland lijkt bekend, uitgaande van de vondsten zoals die gedaan
zijn en de historisch-geografische analyse van De Kraker (zie § 2.4 en 2.5). De bodem in het
plangebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden (Stiboka, 1980) en in geomorfologisch opzicht ligt
het gebied in een vlakte van getijafzettingen (Brus, 1987). Volgens de geologische kaart van ZeeuwsVlaanderen komt in het onderzoeksgebied met name het profieltype Fo3b voor, dat wil zeggen
Afzettingen van Duinkerke IIIb op oudere Afzettingen van Duinkerke op Hollandveen op dekzand (Van
Rummelen, 1977).

Figuur 2: Ligging van het onderzoeksgebied (rood) op een uitsnede van de geologische kaart van ZeeuwsVlaanderen (RGD, 1977).
Deze bevinding is in overeenstemming met de ondergrondkaart van Bazen (1972). Zij hebben bij hun
bodemkartering ten behoeve van de ruilverkaveling in deze omgeving Nieuwland-afzettingen in de vorm
van schorgronden aangetroffen, deels op tot het Oudland te rekenen poelgronden, waarschijnlijk het
archeologisch niveau. Oudland valt namelijk te relateren aan de ‘post-Romeinse’ Afzettingen van
Duinkerke II (de bovengenoemde ‘oudere Afzettingen van Duinkerke’), afgedekt met na 1488 (zie § 2.5)
afgezette klei vanuit het Braakman-systeem (Van Rummelen, 1977; Vos & Van Heeringen, 1997).
Indien het Oudland aanwezig is, zit dit in een beperkt deel van het onderzoeksgebied op een diepte
tussen 80 en 120 cm. Dit betreft de percelen in het noordoosten; de contour van deze afzettingen is
6
7

Deze datering wordt dus door TNO-NITG niet onderstreept.
Voor het onderzoeksgebied niet relevante lagen zijn uit de tabel gelaten.
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afgebeeld op figuur 9. In het grootste deel van het gebied is geen Oudland aangetroffen binnen de
maximale boordiepte van 1,2 m –Mv. Al met al is er sprake van een lichte verhoogde ligging van het
Oudland in het gebied ten (noord)oosten van de boerderij. Het is onduidelijk hoe dit verklaard moet
worden; mogelijk hangt het met differentiële klink samen.
Opvallend is dat van ‘poelgronden’ wordt gesproken, bijna altijd liggen dorpen op kreekruggronden.
Poelgronden geven aan dat er sprake is van een relatief vlak, laaggelegen en kleiig gebied. Bazen
heeft geen Hollandveen aangetroffen, althans niet binnen de genoemde maximale boordiepte. Het veen
moet dus dieper liggen hetgeen te controleren valt met behulp van de in Dinoloket verzamelde
boorgegevens (www.dinoloket.nl). Hiertoe is een selectie van 6 km2 gemaakt rondom het
onderzoeksgebied; dit leverde de lithologische gegevens van 384 boringen op. Duidelijk werd dat
inderdaad vrijwel overal veen aanwezig, maar inderdaad pas op een dieper niveau: vanaf circa 1,7 m –
Mv.

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

2.3 Actueel Hoogtebestand Nederland
Met behulp van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN, www.ahn.nl) is het onderzoeksgebied
onderzocht op het voorkomen van naar archeologische structuren of andere relevante structuren.
Hiervoor zijn diverse kleurinstellingen gebruikt, waaronder ook hillshade (www.arcgis.com).
Op figuur 4, een bewerking met shaded relief, is het onderzoeksgebied afgebeeld. Wat opvalt is een
laagte (meer dan 60 cm lager) dwars door de noordelijke helft van de Oude-Zevenaarpolder. Deze
laagte lijkt te duiden op een daar lopende kreek of geul. Een historische kaart uit 1655 8 maakt duidelijk
dat de ten noorden van Oude Zevenaarpolder liggende Sluispolder de loop volgt van wat ooit het
‘Vlooswijcks Gadt’ heette, een inbraakgeul vanuit het Axelsche gat, oftewel de Braakman. Het op het
AHN zichtbare geultje is een op de kaart zichtbare aftakking van het Vlooswijcks Gadt, dat overigens
doorliep tot aan de Vlooswijks polder, nu verdwenen in het havengebied van Terneuzen.
De geul ligt ver van de aangetroffen vondsten (zie § 2.6) en lijkt hiermee geen relatie te hebben. Verder
zijn op het AHN geen relevante reliëfverschillen te zien.

8

‘Kaart van de omgeving van Neuzen omstreeks 1655, schaal 1:10.000’, kopie naar een kaart uit het
Middelburgs Archief en bewerkt door L. Wiskerke (bron: Gemeentearchief Terneuzen).
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Figuur 4: Op het AHN zichtbare elementen (bewerking: shaded relief; bron: www.ahn.nl).

2.4 Luchtfoto-onderzoek
In het kader van het onderzoek zijn luchtfoto’s van het plangebied bestudeerd uit diverse bronnen en
uit diverse jaren. De gemeente Terneuzen stelde een luchtfoto beschikbaar uit 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 (http://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf); deze
bleken niet te bestaan. Wel waren opnames beschikbaar uit 1989 en 2004 (Robas Producties, 1989;
Kersbergen, 2004). Op deze luchtfoto’s is geen enkele structuur zichtbaar die mogelijk van
archeologisch belang is. Alleen de bovengenoemde geulen (§ 2.3) zijn duidelijk zichtbaar. Het feit dat
zich er niets aftekent zou kunnen samenhangen met de diepte van het archeologisch niveau, of anders
gezegd de dikte van het afdekkende pakket dat minimaal 0,8 m –Mv bedraagt (§ 2.2).
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2.5 Historische gegevens 9
Het ontstaan van Steeland 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 Steeland 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, 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 het Zeeuws Archief bevindt zich een door Evert Jan de Vassy getekende 18e eeuwse kopie van een
kaart uit 1274 waarop ligging en naam van Steeland zijn af te lezen: ‘Kaart van Vlaanderen en Zeeland
ten tijde van Guido van Dampierre’ (figuur 5). Guido (ook wel Gwijdde) van Dampierre (1226[?]-1305)
was in het laatste kwartaal van de 13e eeuw graaf van Vlaanderen. 11 Over de vroegste vermelding van
Steeland schrijft De Kraker het volgende: “Steelandt/Steelant/Steenlant was een moerparochie in het
noorden van het Assenederambacht. Dit moergebied strekte zich uit vanaf de hoge leemzandgronden
in het zuiden tot de lijn even bezuiden Vroondijcke. In dit moergebied lag onder meer het Lepemoer,
waar de abdij Ten Duinen een uithof stichtte. Steeland als parochie moet kort voor 1200 zijn ontstaan. 12
In 1199 werd het als nederzetting genoemd aan de rand van het moergebied, waarin Hugo (I) van
Steenland belangen had in de vorm van tienden. 13 Deze heer was schout in het Assenederambacht,
hoogstwaarschijnlijk erfachtig schout. Na Steeland werden in het gebied in de loop van de dertiende
eeuw nog meer parochies gesticht zoals Moerkerke, Peerboom, Nieuwkerke en Hertinghe. Steeland
mag dus terecht een van de eerste nederzettingen in het moergebied of de rand daarvan worden
beschouwd, samen met Willemskercke en Vremdijcke, van waaruit een grootschalig en zeer intensieve
moernering plaatsvond.”

9

Voor een integrale weergave van de tekst van A. de Kraker (2015) wordt verwezen naar bijlage 1.
Ertinge is ook bekend als Hertinghe, verdronken in 1488 (Kuipers, 2004).
11
ZA, 3000, Inv. 3.9, 2697-1274.
12
Gottschalk, 1984: p. 38.
13
Gottschalk, 1984: p. 40.
10
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Figuur 5: Steeland op de kaart van Guido van Dampierre uit 1274.

De Kraker wijst er op dat Steeland weliswaar een parochie was, maar nooit uitgroeide tot een groot
dorp met veel inwoners In 1469 telde Steeland 95 ‘haardsteden’, in vergelijking met omliggende
parochies een gering aantal. In de Vier Ambachten was Steeland daarmee een van de kleinere dorpen.
Toen in augustus 1488 de werkzaamheden aan het herstel van de zeesluis te Nieuwersluis werden
gestopt tijdens de Vlaamse oorlog, leidde dit tot een groot doorbraakgat. Gottschalk (1953: p. 193) stelt
dat deze doorbraak een ‘strategische inundatie’ betrof. Dit had grote gevolgen voor Steeland en
omliggende parochies zoals Vremdijcke en Willemskercke 14, Hughersluis, Hertinghe, Moerkerke,
Peerboom, en Nieuwkerke. Voor Steeland betekende deze inundatie het einde van haar bestaan. De
Kraker (2015) beschrijft dat de resten van het dorp nog lang zichtbaar zijn geweest: “Kennelijk bleven
restanten van vooral de stenen gebouwen lange tijd overeind staan, want bij een visitatie van het
schorrengebied in 1550 stelden deskundigen de volgende dingen vast. Zij gingen vanaf de Landdijk
halverwege Terneuzen-Axel het schorgebied in ter hoogte van de kapel van Hughersluus. Terwijl het
verdronken Peerboom op 2,7 km vanaf de Landdijk lag, lag niet ver van de Landdijk een steenhoogte.
Deze steenhoogte was die van Steeland. Zowel gebouwen van Steeland als van Hughersluus waren tot
voor enige jaren nog duidelijk zichtbaar in het schor. 15 Kennelijk was de Landdijk in 1494 dwars door
het gebiedje van Hughersluus getrokken, omdat er decennia lang daarna nog schepenen van
Hughersluus optraden. 16”

14

In deze gevallen wordt hiermee de eerste locatie van deze twee dorpen bedoeld. Vremdijcke en Willemskercke
zijn herbouwd op een iets andere locatie.
15
De Kraker, 1997: p. 73.
16
Gemeentearchief Hulst, stadsrek. Hulst nr. 119, 1496/97.
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De ligging van Steeland
Het is de vraag of de plek waar vondsten zijn aangetroffen (zie § 2.6) daadwerkelijk overeenkomt met
de ligging van Steeland, of dat het toch een andere dorp betreft. Dit kan deels gereconstrueerd worden
met behulp van de diverse beschikbare historische kaarten. 17

Figuur 6: Steeland en Huygersluys op de kaart van D.W. Hattinga uit 1747 (bron: Zeeuws Archief).
De Kraker’s analyse leert dat Steeland ‘niet ver van de Landdijk’ lag, en dat Hughersluus te situeren is
op een plek waar in 1494 de Landdijk werd opgeworpen. De Landdijk was een 25 kilometer lange
ringdijk van Boekhoute naar Terneuzen over Axel. Op de kaart van D.W. Hattinga uit 1747 18, een kopie
van een 16 e eeuwse kaart, toont de ringdijk. ‘Steelandt’ staat aangegeven op de schorren ten
zuidwesten van de ringdijk, zo ook ‘Hugersluys’, op een opmerkelijke –niet kloppende- locatie namelijk
nog verder van de Landdijk af de schorren op (figuur 6). Wellicht is hier een verwarring opgetreden met
Peerboom. In het Rijksarchief in Gent wordt een kaart bewaard die mogelijk het uitgangspunt vormde
voor Hattinga. 19 Op deze kaart ligt Hugersluys ten noorden van Steeland, ter hoogte van een
opvallende knik in de Landdijk (figuur 7).

17

Daarbij moet opgemerkt worden dat een digitale projectie van de ligging van het op kaartmateriaal zichtbare
Steeland drijfzand is: het zijn de oudere kaarten waarop Steeland (nog) is aangegeven en het zijn juist deze
kaarten die te grote vertekeningen hebben om een gefundeerde projectie te maken. Indicatief zijn deze kaarten
wel; om die reden worden ze benoemd en geïnterpreteerd.
18
Bron: Gemeentearchief Terneuzen, dsc07258.
19
Bron: Rijksarchief Gent, 0613 Braakman Bouchoute Assenede.
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Figuur 7: Steeland en Huygersluys op een kaart uit de 16e eeuw (bron: Rijksarchief Gent).
Op een 17 e eeuwse kaart uit het Zeeuws Archief is langs de Landdijk een kanaal zichtbaar (figuur 8). 20
Van het schorrengebied waar Steeland op is aangegeven, is inmiddels een deel ingedijkt: de noordelijk
van Steeland gelegen Sevenaertpolder, ongeveer ter hoogte van de huidige Goessche polder, want
aansluitend aan de Willemskerke polder. De Sevenaertpolder is naamgevend voor een van de latere
Zevenaarpolders. Mogelijk overlapt het zuidelijk deel met de huidige Oude-Zevenaarpolder. Een iets
latere kaart, die uit 1655, maakt duidelijk dat Huigersluis op dat moment daadwerkelijk een sluis betreft
die water spuit vanaf de ‘Zoutvliet’ in de ‘Huigesluispolder’, het kanaal of waterloop van Axel naar
Terneuzen, op de Zevenaarpolder (figuur 9). 21 De sluis ligt aan een dijk, de Hoge dijk, die waarschijnlijk
de loop van de oude Landdijk volgt. Opmerkelijk, want Huygersluis is op dat moment allang verdronken
en kan nooit een relatie hebben gehad met de Landdijk uit 1494. Waarschijnlijk is op de oorspronkelijke
plek de naam blijven voortleven, zoals ook de Kraker al aangaf; op deze plek is een prominente knik
zichtbaar in de dijk, die sterk doet denken aan de eerder beschreven situatie in de 16 e eeuw. De
kaarten uit de 18 e eeuw tenslotte, tonen weinig verandering. De schorren worden verder bedijkt. De
Kleine Zevenaar/Noord-Westenrijkpolder is er daar eentje van, op de hoekpunten waarvan
oorspronkelijk redoute lagen die nu verdwenen zijn.

20

De kaart is van na 1613. Bron: Zeeuws Archief, afbeelding-04.
‘Kaart van de omgeving van Neuzen omstreeks 1655, schaal 1:10.000’, copie naar een kaart uit het
Middelburgs Archief en bewerkt door L. Wiskerke (bron: Gemeentearchief Terneuzen).
21
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Figuur 8: Steeland op een kaart uit de 17e eeuw (bron: Zeeuws Archief).
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Figuur 9: De ‘Huigersluis’ en ‘Huigesluispolder’ op een kaart uit 1655 (bron: Gemeentearchief Terneuzen).

2.6 Archeologische gegevens
Het moerdorp Steeland
In 1984 werd door A. de Kraker op aangeven van de eigenaar van de naastgelegen boomgaard (een
deel van de aanwezige) skeletresten geborgen op het kruispunt van de Goeseweg en de Kleine
Zevenaarpolderstraat (De Kraker, 1984: p. 29-31). 22 De botten staken uit een slootprofiel langs de
zuidzijde van de Goeseweg langs de aldaar bestaande boomgaard. Hij stelde dat deze plek overeen
zou kunnen komen met de ligging van het verdronken Steeland (De Kraker, 2015).
Visser & Emaus stellen in hun rapport (2014: p. 43) het volgende: “Op grond van het aantal skeletten,
bestaat het vermoeden dat het om een voormalige begraafplaats moet gaan. In de recente oorlogen is
op deze plaats [echter] geen strijd geleverd. Ook in het nabijgelegen fortje is dat niet het geval
geweest. Deze militaire bezetting van deze kleine versterking was minimaal. Tijdens de middeleeuwen
hebben in het gebied van de skeletresten nederzettingen gelegen. Dorpen als Peerboom en
Hughersluus lagen vlakbij. Bij doorbraak van de Dijck van Artois in 1488 die Philippine verbond met
Koudekerke, is het gebied van deze dorpen onder water gelopen en geleidelijk verlaten. Bij de bouw
22

Er bestaat een determinatietabel van deze botten. Er is echter onduidelijkheid over welke botten uit Steeland
en welke uit Aendijcke afkomstig zijn; deze zijn per ongeluk vermengd geraakt. A. de Kraker stelde desgevraagd
dat in Aendijcke skeletten zijn aangetroffen en in Steeland ‘losse resten’. Het terrein waar botresten zijn
aangetroffen staat in Archis geregistreerd onder de waarnemingsnummers 408624 en 427509. Verdere vondsten
zijn niet geregistreerd.
25

van de Landdijk in 1494, die vanaf Boekhoute, via Assenede naar Terneuzen liep, is dit gebied schor
gebleven.”
Visser & Emaus laten daarmee een beetje in het midden hoe de skeletvondsten geïnterpreteerd moeten
worden. Is het een begraafplaats van militaire aard (onwaarschijnlijk) of betreft het de begraafplaats
van een verdronken dorp (waarschijnlijk)? Welk dorp dat dan is, wordt in deze passage niet benoemd.
Elders in hetzelfde rapport refereren zij overigens wel degelijk aan het door De Kraker genoemde
Steeland als de meest waarschijnlijk optie voor de skeletvondsten aan ‘Sluispolderdijk 4’, het adres van
de aan de andere kant van dijk/spoorlijn gelegen boerderij.
Platteeuw stelt echter dat Steeland in het noorden van de Nieuw Zevenaarpolder lag (Platteeuw, 1967:
p. 12). 23 Hij baseert zich daarbij op resten van het kerkhof ‘gevonden tijdens de kanaalwerken in 1964’,
dus iets ten oosten van de locatie van de bovengenoemde skeletvondsten. Dit kan door de realisatie
van het kanaal niet meer gecontroleerd worden.
De eigenaren van de verschillende percelen rond Sluispolderdijk 4 zijn geïnterviewd, waarbij het
gesprek is genotuleerd door N.J.G. de Visser (Edufact) en F. Weemaes (gemeente Terneuzen). Alleen
met de eigenaars/gebruiker van de boomgaard (TNZ00K3354-3374) aan de oostkant van de weg heeft
geen gesprek plaatsgevonden. Deze interviews hebben interessante aanvullende informatie
opgeleverd.
Op basis van informatie van de eigenaren kan de vindplaats in drie delen worden opgedeeld (figuur 8).
Een eerste gesprek met de heer Tollenaar maakte duidelijk dat hij in het verleden verhalen heeft
gehoord van dhr. D. Riemens (voormalig bewoner Sluispolderdijk 4) over skeletresten die aangetroffen
waren bij het graven van een sloot ter hoogte van de huidige boomgaard, dezelfde plek waar De Kraker
over verhaalde. Op het eigen terrein heeft hij nog geen archeologische resten aangetroffen. Ook met
de familie Riemens (Sluispolderdijk 4) heeft een gesprek plaatsgevonden. Dhr. Riemens geeft aan dat
ook hij de verhalen over skeletresten kent. Daarnaast wist hij te vertellen dat in de sloot ten oosten van
perceel TNZ00K2260 bij graafwerkzaamheden ‘brandvlekken’ aangetroffen zijn. Bovendien heeft hij
achter zijn huidige schuur, op perceel TNZ00K2294, ‘kloostermoppen’ opgeploegd (figuur 10).

23

Hij doelt waarschijnlijk op de noordpunt van de Koegors- en Nieuwe Zevenaarpolder, ten oosten van het
onderzoeksgebied.
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Figuur 10: De veldwaarnemingen.
De plek waar deze kloostermoppen zijn aangetroffen, valt binnen de zone waar de Oudland-afzettingen
net iets ‘hoger’ liggen, namelijk tussen 0,8 en 1,2 m –Mv (zie § 2.5). Deze zou –speculatief- kunnen
duiden op steenbouw op deze iets hoger gelegen plek. Als de kloostermoppen de resten zijn van een
stenen kapel of kerk –even speculatief- dan is dit opmerkelijk, want deze zou dichter op de (eventuele)
begraafplaats verwacht worden. Er is echter veel onduidelijk: duiden de botvondsten echt op een
begraafplaats? Liggen alle vondsten in situ? Hebben zij een onderlinge relatie? En: hebben de
vondsten een samenhang met het verdwenen Steeland? Dergelijke vragen kunnen alleen door
veldonderzoek beantwoord worden.
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).

•

Ook in het daarop liggende dekzand komen mogelijk relevante archeologische niveaus voor: 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 uit het laat paleolithicum-neolithicum worden aangetroffen.
Schute geeft in zijn onderzoek hiernaar aan dat het dekzand in deze zone t.o.v. de omgeving
relatief laag ligt, oftewel dat de kans op dergelijke sporen daarom als laag kan worden gezien
(Schute, 1997). De kans hierop is in principe namelijk 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; maar de relatief laaggelegen ligging maakte het
gebied niet aantrekkelijk voor bewoning.

•

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

2.7 Verstoringsgegevens
Er zijn geen verstoringen bekend, behalve dat duidelijk is dat de dijk, de goederenspoorweg en
belendende sloten de vindplaats doorsnijden en de boerderij er mogelijk bovenop is gebouwd.
Bovendien liggen er langs de Goesseweg diverse grotere leidingen: bron:
www.zldgwb.zeeland.nl/geo/).
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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 in de nabijheid van Sluispolderdijk 4 skeletresten, stookplekken en
kloostermoppen aangetroffen (figuur 8). De Kraker (2015) koppelt deze aan het verdronken
moerdorp Steeland. De Visser & Emaus (2014) sluiten andere mogelijkheden niet uit: Peerboom,
Huughersluus. Een militaire achtergrond van de vondsten wordt als minder waarschijnlijk gezien.
Op basis van de (kritische) analyse in dit rapport van de theorie van De Kraker, zijn er geen
redenen om aan deze conclusie te twijfelen, hoewel de ligging net iets westelijker/noordelijker lijkt
dan het historisch kaartmateriaal suggereert. Projectie voor zover mogelijk, duidt eerder op een
ligging iets oostelijker. De locatie die Platteeuw (1967) aangeeft zou daarmee een aardig
alternatief zijn. Zekerheid is er niet, maar vooralsnog worden de aangetroffen resten gezien als
resten van het dorpje Steeland.
De vraag kan gesteld worden of de resten in situ liggen. De landschappelijke situatie is opvallend:
er zitten geen zandige kreekafzettingen in de ondergrond, maar zogenaamde poelafzettingen
(Bazen, 1972). Moerdorpen liggen uiteraard in een omgeving waar moer te winnen is, en dat is van
nature een wat nattere omgeving, in principe niet de beste plek om te wonen. Dus wanneer hoger
gelegen zandlichamen in de buurt zijn (kreekruggen, dekzandruggen), worden moerdorpen daar
vaak gebouwd. Dit was bij Steeland klaarblijkelijk niet het geval. In het landschap van opgeslibte
poelafzettingen (het zogenaamde Oudland) werd wel duidelijk dat een relatief hooggelegen plek is
opgezocht. Al met al lijkt het waarschijnlijk dat er op deze plek (meer) resten van het verdronken
moerdorp Steeland(?) in situ in de ondergrond aanwezig zijn.
• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in
het gebied?
De gespecificeerde verwachting voor nog onbekende archeologische waarden is als volgt:
•

Op en in de midden en laat pleistocene fluviatiele afzettingen van de Schelde, de Formatie van
Koewacht, kunnen resten uit het midden paleolithicum worden verwacht. Het is echter
onduidelijk hoe groot deze kans moet worden ingeschat. Dit niveau is gezien de diepteligging
amper relevant (>7 m –NAP);

•

Ingebed in het dekzand kunnen mogelijk relevante archeologische niveaus voorkomen: op
zogenaamde paleosols of fossiele bodems. In warmere fasen tijdens de laatste ijstijd, het
Weichselien, hebben zich mogelijk dergelijke bodems gevormd waarop resten uit het laat
paleolithicum kunnen worden verwacht. Het is niet duidelijk waar deze paleosols precies
voorkomen en hoe hiervan de archeologische verwachting dient te worden ingeschat;

•

Op het dekzand kunnen sporen uit het laat paleolithicum-neolithicum worden aangetroffen.
Schute stelt dat deze kans laag is gezien de relatief laaggelegen ligging (Schute, 1997);

•

Op het Hollandveen kunnen in theorie vindplaatsen voorkomen uit de IJzertijd en Romeinse
tijd, hoewel die in Zeeuws-Vlaanderen op het veen maar zelden worden aangetroffen. Dit hangt
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waarschijnlijk samen met de toentertijd slechte ontwatering van het veen (Jongepier, 1995).
Ook deze kans wordt als laag gezien.
• Wat is de verwachte diepte en verspreiding waarop eventuele archeologische resten voorkomen?
Eventuele resten op de Formatie van Koewacht (midden paleolithicum) liggen op minimaal 6 m –
Mv. Eventuele resten op of in het dekzand (laat paleolithicum) kunnen worden verwacht op een
diepte van >3 m –Mv. Eventuele resten uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd worden verwacht in de
top van het veen op een diepte van minimaal 1,7 m –Mv. Resten van het dorpje Steeland worden
verwacht op een diepte van minimaal 0,8 m –Mv. In noordoostelijke richting, ter hoogte van de
aangetroffen kloostermoppen (figuur 8), loopt dit niveau iets op. De verspreiding van een en ander
is onduidelijk; dit hangt samen met de diepte van voorkomen van de resten. Dit geeft een
fragmentarisch beeld. Ook de geologische opbouw van het gebied geeft wat dat betreft geen
houvast.
• 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 9. Deze aanname gaat simpelweg uit van wat bekend is aan vondsten en de
zone met hoger gelegen Oudland. De zone strekt zich in noordoostelijke richting dus uit tot voorbij
deze hoger gelegen zone en bovendien voorbij het perceel waarvoor geen toestemming is. In
zuidwestelijke richting
Het is duidelijk dat de grootte van het dorp zowel naar boven als naar beneden kan afwijken,
evenals de vorm ervan. Hier is bij de aanbevelingen rekening mee gehouden.
Geadviseerd wordt deze zone door middel van non-destructief vervolgonderzoek te verifiëren en bij
te stellen. Een karterend booronderzoek in combinatie met een geofysisch onderzoek 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.

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
Archeologisch vervolgonderzoek
Op basis van het bureauonderzoek is een zone afgebakend voor vervolgonderzoek, waarbinnen de
vindplaats zou moeten liggen. Opgemerkt moet worden dat de grens geen vaststaand gegeven is. Het
vervolgonderzoek dient meer inzicht te geven in de exacte begrenzing van de vindplaats. Geadviseerd

30

wordt om binnen de afgebakende zone een geofysisch onderzoek (daar waar mogelijk) uit te voeren in
combinatie met een booronderzoek. 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).
De toepassing van geofysische technieken is een wetenschap op zich. Elke techniek heeft zijn zeer
specifieke toepassingsgebied. In onderstaand 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). Op basis van
het bureauonderzoek wordt het volgende voorgesteld, met de aangegeven fasering (figuur 11):
1.

In eerste instantie wordt voorgesteld 5 zuidwest-noordoost georiënteerde boorraaien te
plaatsen over het geselecteerde gebied. De lengte van deze raaien bedraagt ongeveer 550 m.
De boringen worden om de 50 m gezet. Het totaal aantal te zetten boringen bedraagt daarmee
circa 45, rekening houdend met percelen waarvoor geen toestemming aanwezig is (figuur 9).
Motivatie: Doel van deze boorraai is om zoveel als mogelijk inzicht te krijgen in de opbouw van
de bodem en de verspreiding van eventuele archeologische indicatoren. Naar verwachting
levert dit een nieuwe begrenzing op van de vindplaats op basis waarvan stap 2 kan worden
uitgevoerd;

2.

Magnetometrische scan in de nieuw begrensde zone.
Motivatie: de scan heeft tot doel op relatief snelle en goedkope wijze het voorkomen van
steenbouw in kaart te brengen. Om die reden is het zinvol te starten op de plek waar
kloostermoppen gevonden zijn en van daaruit te werken. Idealiter wordt zo de begrenzing van
magnetische anomalieën in kaart gebracht. Deze anomalieën duiden dus vooral op baksteen in
de ondergrond. Houtbouw kan maar moeilijk worden gemeten (zie stap 3);

3.

Op basis van de gegevens van stap 1 en 2 wordt gericht in kleinere zones een elektrische
weerstandsmeting uitgevoerd.
Motivatie: Dit geeft (meer) inzicht in individuele structuren en de mogelijke functie en grootte
ervan.

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 Normalisatieinstituut, 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.
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Figuur 11: Advieskaart Steeland (op basis van Bazen, 1972 en vondstgegevens; bron ondergrond:
gemeente Terneuzen).
Gesuggereerd wordt om aanvullend het gebied systematisch af te lopen. Omdat de archeologische laag
relatief diep zit en materiaal dus niet of in elk geval niet systematisch wordt opgeploegd, heeft deze
methode zijn beperkingen. Waarschijnlijk wordt vooral materiaal aangetroffen dat bijvoorbeeld bij het
schonen van sloten op de percelen terecht is gekomen. Indicatief is dit echter wel.
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Om dit goed uit te kunnen voeren dient de te onderzoeken zone 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 kan
aangevuld worden met een slootkantinspectie.
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
Steeland?
• Is er een ruimtelijk en functioneel onderscheid te maken binnen de begrenzing van de vindplaats
(bijvoorbeeld kerk, kerkhof, huizenbouw)?
• Waarop duiden de aangetroffen stookplaatsen?
• Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats?
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Figuur 2. Ligging van het onderzoeksgebied (rood) op een uitsnede van de geologische kaart van
Zeeuws-Vlaanderen (RGD, 1977).
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Figuur 4. Op het AHN zichtbare elementen (bewerking: shaded relief; bron: www.arcgis.com).
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Figuur 7. Steeland en Huygersluys op een kaart uit de 16 e eeuw (bron: Rijksarchief Gent).
Figuur 8. Steeland op een kaart uit de 17 e eeuw (bron: Zeeuws Archief).
Figuur 9. De ‘Huigersluis’ en ‘Huigesluispolder’ op een kaart uit 1655 (bron: Gemeentearchief
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Figuur 10. De veldwaarnemingen.
Figuur 11. Advieskaart Steeland (op basis van Bazen, 1972 en vondstgegevens; bron ondergrond:
gemeente Terneuzen).
Tabel 1. 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.

Steelandt
Inleiding
Voor het bepalen van het belang van het verdwenen dorp Steelandt, de situatie vlak voor het
verdwijnen en de mogelijke locatie, is gebruikgemaakt van kaartmateriaal uit de zestiende eeuw,
documenten over de periode 1488-1500 en een visitatieverslag betreffende de inspectie van de
Braakman ten behoeve van de aanleg van de Sasse Vaart.
Achtergrond en belang
Steelandt/Steelant/Steenlant was een moerparochie in het noorden van het Assenederambacht. Dit
moergebied strekte zich uit vanaf de hoge leemzandgronden in het zuiden tot de lijn even bezuiden
Vroondijcke. In dit moergebied lag onder meer het Lepemoer, waar de abdij Ten Duinen een uithof
stichtte. Steelandt als parochie moet kort voor 1200 zijn ontstaan. 24 In 1199 werd het als nederzetting
genoemd aan de rand van het moergebied, waarin Hugo (I) van Steenland belangen had in de vorm
van tienden. 25 Deze heer was schout in het Assenederambacht, hoogstwaarschijnlijk erfachtig schout.
Na Steelandt werden in het gebied in de loop van de dertiende eeuw nog meer parochies gesticht zoals
Moerkerke, Peerboom, Nieuwkerke en Hertinghe. Steelandt mag dus terecht een van de eerste
nederzettingen in het moergebied of de rand daarvan worden beschouwd, samen met Willemskercke en
Vremdijcke, van waaruit een grootschalig en zeer intensieve moernering plaatsvond.
In het dorp stond een kerk, waarin ongetwijfeld eenzelfde soort en aantal afzonderlijke altaren/kapellen
en diensten waren, zoals dat ook in Zuiddorpe, Zaamslag, Aendijcke en Beoostenblije het geval was.
Door het ontbreken van een everingboek uit de periode voor 1488 is echter niet bekend welke dat zijn
geweest.
Wel kan op grond van het aantal haardsteden, 95 in 1469 worden vastgesteld dat het geen groot dorp
was (Zie Bijlage I). Hierbij dient wel te worden aangetekend dat het gaat om de haardsteden van de
parochie Steelandt, dus ook de omliggende polders. Ter vergelijking: Zaamslag 243 en Aandijke 163
haardsteden.
Toestand rondom en vlak na het verdwijnen
Toen in augustus 1488 de werkzaamheden aan het herstel van de zeesluis te Nieuwersluis werden
gestopt tijdens de Vlaamse oorlog, leidde dit tot een groot doorbraakgat. Het water stroomde binnen en
opgejaagd door diverse stormen tijdens springtij (dec. 1492) bereikte het water zelfs de stad Axel. De
invloed van het getij in dit uitgemoerde gebied met een vrij zandige bodem duurde vier jaar, want in
april 1494 werd begonnen met de aanleg van de 25 km lange ringdijk vanaf Boekhoute over Assenede
westelijk lopend langs Axel en eindigend te Terneuzen. De volgende parochies verdronken: Vremdijcke
en Willemskercke (oudste twee), Steelandt, Hughersluis, Hertinghe, Moerkerke, Peerboom, en
Nieuwkerke. Vremdijcke en Willemskercke werden herdijkt, zij het niet direct. Steelandt bleef
overstroomd. Kennelijk bleven restanten van vooral de stenen gebouwen lange tijd overeind staan,
want bij een visitatie van het schorrengebied in 1550 stelden deskundigen de volgende dingen vast. Zij
gingen vanaf de Landdijk halverwege Terneuzen-Axel het schorgebied in ter hoogte van de kapel van
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Hughersluus. Terwijl het verdronken Peerboom op 2,7 km vanaf de Landdijk lag, lag niet ver van de
Landdijk een steenhoogte. Deze steenhoogte was die van Steeland. Zowel gebouwen van Steelandt als
van Hughersluus waren tot voor enige jaren nog duidelijk zichtbaar in het schor. 26 Kennelijk was de
Landdijk in 1494 dwars door het gebiedje van Hughersluus getrokken, omdat er decennia lang daarna
nog schepenen van Hughersluus optraden. 27

Fig.4.1. Fragment van kaart van Frans van de Velde uit circa 1550 (RAG K&Pl, 2643) Hierop is in de cirkel
Steelandt aangegeven, vlak daarbij Hughersluus.
Kennelijk is daarna de opslibbing over de resten van zowel Hughersluus als Steelandt doorgegaan tot
1586. Toen werd de Landdijk vernield bij de Buucgeul en ontstond Buucxgate. De enorme
watermassa’s die vanuit de Braakman het water uit het Hellegat ontmoetten even ten zuidoosten van
Axel moeten zo’n schurende werking hebben gehad, dat er nog meer van genoemde verdronken
dorpen zou zijn opgeruimd, ware het niet dat nog een restlaag veen in de ondergrond bewaard is
gebleven. Deze heeft ervoor gezorgd dat uitschuren net ten zuidwesten heeft plaatsgevonden.
Huidige locatie
De huidige ligging van Steelandt zou het kruispunt van de Goeseweg en de Kleine
Zevenaarpolderstraat kunnen zijn. Dit correspondeert met aangetroffen skeletresten in het talud van de
sloot aan de zuidzijde van de Goeseweg langs de aldaar bestaande boomgaard. Deze skeletresten zijn
door A. de Kraker (circa 1984) aangetroffen na een bericht van de eigenaar van de nevenliggende
boomgaard. 28 Een aantal daarvan is geborgen.
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Fig. 2. Locatie van de in 1984 aangetroffen skeletresten. In de cirkel de mogelijke locatie van het
verdwenen dorp Steelandt.

45

