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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 Aendijkce ter hoogte van het huidige Poonhaven (nabij Zaamslag). 
Doel van het bureauonderzoek is helder te krijgen wat de exacte ligging, datering, begrenzing en 
fysieke kwaliteit van de vindplaats is, teneinde de begrenzing van deze vindplaatsen zo nodig in de 
bestemmingsplannen aan te passen. 
 
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. 
 
Op basis van het bureauonderzoek geldt voor bewoningsresten uit de periode Laat Paleolithicum-
Bronstijd een lage archeologische verwachting. Deze lage verwachting hangt samen met het verdrinken 
van het pleistocene landschap (en de grootschalige veenontwikkeling) in deze periode. Eventuele 
vindplaatsen uit het Laat Paleolithicum, Mesolithicum en/of Vroeg Neolithicum bevinden zich in de top 
van de pleistocene ondergrond (het dekzand). Het gaat waarschijnlijk om relatief kleine vindplaatsen 
van jagers-verzamelaars.  
 
Voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd geldt een middelhoge 
tot hoge verwachting. Het is echter onbekend of het archeologisch relevante niveau (de top van het 
Hollandveen) uit de Romeinse tijd in het onderzoeksgebied nog intact is, dan wel is geërodeerd. Indien 
blijkt dat (de top van) het Hollandveen in het onderzoeksgebied is geërodeerd of vergraven 
(moernering) dient de verwachting voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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tijd naar beneden toe te worden bijgesteld. Eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd 
bevinden zich in (de top van) het Hollandveen. 
 
Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd A gerelateerd aan de bewoning in het voormalige dorp Aendijcke. De 
(globale) contouren waarbinnen archeologische resten worden verwacht is middels een rechthoek 
aangegeven op figuur 16.  
In het gebied van de Aan- en Genderdijke Polder en de Van Lyndenpoldder zelf is nooit gegraven 
waardoor niet bekend is hoeveel en tot op welke diepte archeologische lagen aanwezig zijn. In 
laatstgenoemde polder is door activiteit van het Hellegat het archeologisch relevante niveau deels 
verstoord. Het is onbekend waar de westelijke grens van het Hellegat exact heeft gelegen.  
In Van Rummelen (1977) is een strook direct oostelijk van de dijk aangeduid als met veen in de 
ondergrond. Deze zone is tevens planologisch beschermd. Alle gegevens gecombineerd wordt vermoed 
dat sprake is van een strook ‘intacte grond’ tot ca. 30 à 60 m ten oosten van de huidige dijk. 
 
De resultaten van het bureauonderzoek geven voldoende redenen voor een vervolgonderzoek. Een 
nader onderzoek is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke verspreiding van de 
archeologische resten om zo het gemeentelijk beleid aan te kunnen scherpen. Geadviseerd wordt deze 
verspreidingszone door middel van non-destructief vervolgonderzoek te verifiëren en bij te stellen. Een 
verkennend booronderzoek en oppervlaktekartering kan uitsluitsel geven over de mate van verstoring 
en de ruimtelijke (horizontale en verticale) vondstverspreiding. Daarnaast kan een combinatie van 
geofysisch onderzoek en booronderzoek worden ingezet voor het opsporen en het in kaart brengen van 
de contouren van de voormalige kerk, de vluchtheuvel en andere structuren van het voormalige dorp. 
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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 Aendijkce ter hoogte van het huidige Poonhaven (nabij Zaamslag), 
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 ligging, 
datering, begrenzing en fysieke kwaliteit van de vindplaats is, teneinde de begrenzing van deze 
vindplaatsen zo nodig in het Bestemmingsplan Buitengebied te versoepelen. Uit het bureauonderzoek 
kunnen adviezen voortvloeien met betrekking tot nog nader uit te voeren non-destructief 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? 
- Wat is de exacte ligging en begrenzing van de vindplaats? 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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- Wat is de verwachte diepte en verspreiding waarop eventuele archeologische resten 
voorkomen? 

- 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 gebied waar het bureauonderzoek betrekking op heeft betreft tien locaties in de gemeente 
Terneuzen die in drie clusters (A, B en C) zijn verdeeld. Voorliggend rapport heeft betrekking op cluster 
A en wel op het ‘verdronken’ dorp Aendijcke, waarvan bekend is dat het ter hoogte van het huidige 
Poonhaven (noordoostelijk van Zaamslag) heeft gelegen. De exacte omvang van het verdronken dorp 
is echter niet goed bekend. Als onderzoekgebied heeft de gemeente een cirkel aangegeven met een 
straal van 500 meter rondom vondsten die zijn gedaan in Poonhaven (figuur 1a). Het betreft een 
landelijk gebied, in gebruik als akkerland. Langs de dijk Poonhaven en Kampersedijk zijn diverse 
(dijk)woningen gesitueerd. 
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Beleidskader 

Het onderzoeksgebied valt binnen het bestemmingsplan Buitengebied. Op figuur 1b de indeling van 
archeologische waarde volgens het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Terneuzen 
weergegeven geldend binnen de contouren van vindplaats Aendijcke. In het bestemmingsplan is 
vastgelegd dat voor het grootste deel van de percelen binnen de contouren van de vindplaats een 
archeologische dubbelbestemming geldt.  
Een uitzondering vormt het gebied dat zich vanaf ca. 80 m oostelijk van de dijk 
(Poonhaven/Kampersedijk) naar het oosten toe uitstrekt. Voor dit gebied ontbreekt een 
dubbelbestemming archeologie. In deze zone is elke vorm van bodemverstorende activiteit toegestaan 
zonder de plicht op het uitvoeren van archeologisch onderzoek. 
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Hieronder volgt een opsomming van het beleid behorende bij de verschillende archeologische waarden 
met daarbij een het advies ten aanzien van dit beleid: 
 
Bestemmingsplan Buitengebied: 
- Waarde-Archeologie 1: vrijstelling voor onderzoek tot 100m2/0,5 m –Mv.  
- Waarde-Archeologie 2: vrijstelling voor onderzoek tot 500m2/0,5 m –Mv.  
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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). de heer drs. K.-J. Kerckhaert (SCEZ). 
De heer G. de Zeeuw (Schelpenmuseum Zaamslag), de heer drs. R.M. van Dierendonck (SCEZ), de 
heer J. Jongepier (SCEZ), de heer dr. A.M.J. de Kraker en de heer R.J.H. Lensen, BA. 
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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 
onderzoeksgebied 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; 
• het informatiepakket van de gemeente Terneuzen. Dit pakket behelst: 

o historisch-geografisch rapport van De Kraker (2015)  (zie bijlage 1); 
o de studie van Trachet (2010); 
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; 

• bodem-, geo(morfo)logische, historische en topografische kaarten; 
• heemkundeverenigingen, amateurarcheologen en lokale kenners; 
• Geoloket Provincie Zeeland (luchtfoto’s vanaf 1959 tot heden); 
• overige beschikbare luchtfoto’s (Google Earth, Geoloket Zeeland); 
• het actueel hoogtebestand Nederland (versie 2; 0,5x0,5 m grid. Door RAAP bewerkt);  
• overige literatuur (voor een volledig overzicht van de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de 

literatuurlijst achter in dit rapport. 
 
Voor het historisch geografische kader van Aendijcke is intensief gebruikt gemaakt van de rapportage 
van de heer de Kraker (2015). Voor het onderzoek naar de historische achtergrond van Aendijcke heeft 
hij diverse bronnen gebruikt. Dit wordt beschreven in bijlage 1. 
 
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van eventuele bebouwing en/of bodemverstoringen in het 
onderzoeksgebied zijn onder andere historisch kaartmateriaal (www.watwaswaar.nl; 
www.zeeuwsarchief.nl),  Dinoloket (www.dinoloket.nl), het geoloket Zeeland en het Bodemloket 
(www.bodemloket.nl) geraadpleegd.  

 
2.2 Geologie, Bodem en Landschap 
Eind jaren 1960 is een gedeelte van het voormalige waterschap ‘Het Axeler Ambacht’ door de Stichting 
voor Bodemkartering1 uit Wageningen intensief gekarteerd (Ovaa en Bazen, 1969). De hieruit 

                                                           
1 Tegenwoordig Onderzoeksinstituut Alterra, Wageningen UR. 

http://www.ahn.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.dinoloket.nl/
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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 regressiemodel2 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. In dit rapport zullen 
termen uit het Trans- en regressiemodel worden gebruikt. 
 

Bazen, 1972: Trans- en regressiemodel: TNO/NITG 2000: Datering:3 

Nieuwland Afzettingen van Duinkerke IIIb Laagpakket van 
Walcheren 

Na 1300 AD 

Middelland Afzettingen van Duinkerke IIIa Laagpakket van 
Walcheren 

900-1200 AD 

Oudland Afzettingen van Duinkerke II Laagpakket van 
Walcheren 

250-600 AD 

Veen Hollandveen Hollandveen laagpakket Tot 250 AD 
Pleistoceen 

dekzand 

Pleistoceen dekzand Formatie van Boxtel Tot ca. 10.000 

BC 

Pleistocene Schelde 

afzettingen 

 Pleistocene Scheldeafzettingen Formatie van Koewacht Tot ca. 50.000 

BC 

Tabel 2. Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen. 4 

 

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. De top van dit dekzand bevindt zich ter hoogte 
van Poonhaven tegenwoordig op net iets meer dan 5 m –Mv; www.dinoloket.nl). 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 de omgeving van Zaamslag. Daarna werd het bedekt met Hollandveen (Vos 
& Van Heeringen, 1997).  

                                                           
2 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. 
3 Deze datering wordt dus door TNO-NITG niet onderstreept. 
4 Voor het onderzoeksgebied voor de archeologie niet relevante lagen zijn uit de tabel gelaten. 
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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). 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. 
 
Geo(morfo)logie  

Volgens de geologische kaart van Zeeuws-Vlaanderen ligt het onderzoeksgebied binnen drie 
geologische profieltype (figuur 2; RGD, 1977): 
- Afzettingen van Duinkerke IIIb op Hollandveen op Pleistoceen (code F0.3b); 
- (code F2.3b); Poelafzettingen van Duinkerke IIIb op Hollandveen op Pleistoceen; 
- Kreekafzettingen van Duinkerke IIIb (code Do.3b). 

 
Het gaat om inbraken van geulen, waarbij het onderliggende veen en/of de pleistocene afzettingen 
deels zijn geërodeerd. Kreekafzettingen van Duinkerke IIIb hebben over het algemeen een datering van 
na 1300 na Chr., maar kunnen voor de kreekafzettingen ten oosten van de vindplaats worden 
gedateerd tussen 1586 en ca. 1900. Het betreft namelijk de zone van het Hellegat. Op de geologische 
kaart bevindt de westelijke begrenzing van de kreekafzettingen van het Hellegat zich op ca. 85 m 
oostelijk van de dijk van Poonhaven/Kampersedijk. 
 
Op de geomorfologische kaart (figuur 2) wordt de locatie als een ‘vlakte van getijdenafzettingen’ 
aangeduid (Stiboka/RGD, 1987: 2M35).  
 
Bodem 

De bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden (Stiboka, 1980; code: 
Mn35A en Mn15A; figuur 3). Poldervaaggronden zijn kleigronden met een grijze, roestig gevlekte 
ondergrond zonder een donkere humusrijke bovengrond (De Bakker, 1966). 
Op een gedetailleerde, oudere bodemkaart van het Axeler Ambacht (figuur 3), is het onderzoeksgebied 
gekarteerd als Nieuwland (schor- en plaatgronden) op Oud- of Middellandgronden. De afzettingen 
worden op het hoogste gedeelte binnen 40 cm -Mv verwacht (Ovaa & Bazen, 1969; code: C1o) en 



20 
 

bestaan uit kreekruggronden (Ovaa & Bazen, 1969; code 1R). Richting het noordwesten in de Groote 
Huissenspolder gaat de kreekruggrond langzaam over in de lager gelegen Poelgronden (Ovaa & 
Bazen, 1969; code 4P) waarbij het aanwezige zand begint tussen 80 en 120 cm –Mv (Ovaa & Bazen, 
1969; code: B4). De Overgangsgronden (Ovaa & Bazen, 1969; code 4O) bestaan uit (onderbroken) 
schorgronden met een zandtussenlaag beginnend ondieper dan 80 cm –Mv en 10 tot 60 cm dik (Ovaa 
& Bazen, 1969; code: B6.7). Het Oud- en/of Middelland begint in deze zone op een diepte tussen de 80 
en 120 cm –Mv (Ovaa & Bazen, 1969; code: B6.7.4o). Te midden van de Schorgronden is een kleine 
zone met Plaatgronden gekarteerd, waarbij het zand hoger voorkomt namelijk tussen 40 en 80 cm –Mv 
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(Ovaa & Bazen, 1969; code: B2.3). Ten zuiden van Poonhaven is tot minimaal 120 cm –Mv 
Schorgronden bestaande uit zavel of klei gekarteerd (Ovaa & Bazen, 1969; code: D). Het raadplegen 
van het DINO-loket heeft geen relevante informatie opgeleverd (www.dinoloket.nl).  
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Op de bodemkaart staat ten noorden van de Poonhaven een grondwatertrap VI aangegeven. Ten 
zuiden van de Poonhaven grondwatertrap V. Een grondwatertrap V wijst erop dat de gemiddeld 
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hoogste grondwaterstand ondieper dan 40 cm –Mv is. Bij grondwatertrap VI ligt de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand tussen de 40 en 80 cm -Mv. In beide gevallen bedraagt de laagste grondwaterstand 
meer dan 120 cm –Mv. Een dergelijke grondwaterstand kan betekenen dat eventueel aanwezige 
organische archeologische resten (zoals hout en bot) tot 120 cm -Mv niet goed geconserveerd zullen 
zijn. Anorganische archeologische resten kunnen nog wel in goede staat in de bodem aanwezig zijn. 
 

2.3 Actueel Hoogtebestand Nederland 
In het kader van het onderzoek is de vindplaats geprojecteerd op het Actueel Hoogtebestand van 
Nederland (AHN, www.ahn.nl). Met behulp van diverse afbeeldingsweergaven (QGIS) is het 
onderzoeksgebied onderzocht op landschappelijke en cultuurhistorische elementen. 
Op figuur 4 is de vindplaats geprojecteerd op het AHN. Op de weergave is een duidelijke verhoging in 
het landschap zichtbaar (rode kleur). Het hoogste punt (figuur 4: A) bevindt zich ten noorden van de 
Poonhaven waar deze een oostwest oriëntatie heeft en uiteindelijk een knik naar het noorden maakt 
tussen de Leeuwensteinseweg en de Poonstraat. Ook ten zuid(westen) van de Poonhaven is op de 
AHN een verhoging in het landschap zichtbaar (figuur 4: B). Ten oosten van de dijk van Poonhaven is 
een ca. 30 m brede zone (C) zichtbaar waar de maaiveldhoogte ca. 1,5 m +NAP bedraagt. Er direct 
oostelijk van bevindt zich een zuid-noord georiënteerde zone (figuur 4: D; breedte ca. 40 m) waar de 
maaiveldhoogte ca. 1,1 m +NAP bedraagt. Het betreft de voormalige geul van het Hellegat. Ook 
zichtbaar is de laagte ter plaatse van voormalige haven van Poonhaven (figuur 4: E). 
Op de AHN zijn geen duidelijke aanwijzingen voor ondergrondse resten van historische bebouwing 
waargenomen. 
 

http://www.ahn.nl/
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2.4 Luchtfoto-onderzoek 
In het kader van het onderzoek zijn luchtfoto’s van het onderzoeksgebied bestudeerd. Het betreft 
luchtfoto’s van 2005 en 2013 uit Google Earth (http://earth.google.com), foto’s uit 1991 aangeleverd 
door de gemeente Terneuzen (Semeij), beeldmateriaal uit 1989 (Robas Producties, 1989), 2004 
(Kersbergen, 2004) en De Kraker (2011) alsmede luchtfoto’s uit diverse jaargangen van de gemeente 
en het geoloket van de provincie, waarbij met name de luchtfoto’s uit 1959 en 1970 interessant zijn.  
De luchtfoto uit 1959 betreft de situatie voor de aanleg van de watergang door de middelste akker. 
Opvallend op de luchtfoto zijn twee donkere vlekken: Een min of meer cirkelvormige vlek in een lichter 
gekleurd perceel (figuur 5: A). Ter plaatse van deze ronde vlek heeft tot op heden geen onderzoek 
plaatsgevonden.  
Een grotere, min of meer ovale donkere vlek in een wat donkerder perceel (figuur 5: B). De ovale vlek 
betreft globaal de locatie waar in 1980 skeletmateriaal is aangetroffen. Ook zijn noordelijker op deze 
twee akkers twee watergangen zichtbaar (figuur 5: C1 en C2). De ligging van de watergangen is sterk 
afwijkend ten opzichte van de gangbare watergangen op de perceelsgrenzen. 
Op de percelen ten oosten en zuiden van Poonhaven zijn geen afwijkende structuren dan wel 
verkleuringen zichtbaar die verband zouden kunnen houden met het verdronken dorp. 
 
Op de luchtfoto uit 1970 zijn de twee verkleuringen aan elkaar vastgegroeid (figuur 5: D). De 
watergangen van de luchtfoto uit 1959 zijn verdwenen. De watergang die in 1969 in de vorm van een 
buis is aangelegd is niet meer zichtbaar op de luchtfoto (figuur 5: E1 met rode stippelijn). Alleen het 
meest oostelijke deel van de aangelegde watergang is niet overkluisd (figuur 5: E2 met oranje 
stippellijn) en als zodanig nog aanwezig. 

 

Op een luchtfoto uit 1991 is een rechte lijn zichtbaar op de akker noordelijk van de dijk. Deze lijn komt 
overeen met de ligging van een hoogspanningskabel die in de ondergrond aanwezig is, zoals blijkt uit 
gegevens van het geoloket Zeeland. Vermoedelijk dateert de hoogspanningskabel uit de tweede helft 
van de jaren 1980 en is begin jaren 1990 nog zichtbaar dat hier graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd. 
 
Tot slot zijn enkele luchtfoto’s die de heer De Kraker in de zomer van 2011 heeft genomen interessant. 
Zoals De Kraker (2015; zie bijlage 1) omschrijft is in het graanveld ten noorden van de dijk een dunne 
lijn zichtbaar (figuur 8). Het zou de locatie van de noordelijke muur van het kerkgebouw kunnen zijn, 
inclusief de zijbeuk van het gebouw. Hoewel niet zichtbaar in het gewas, is de ligging van de 
overkluisde watergang aangeduid in de figuur. Wel (zeer summier) zichtbaar in het gewas is de locatie 
van de hoogspanningskabel. 
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2.5 Historische gegevens 
Bewoningsgeschiedenis  
De parochie Adendijk (later Aendijcke of Aandijke) werd voor het eerst genoemd in een document dat 
handelt over een ruiltransactie met tienden omstreeks 1170. Het dorp lag aan een dijk die na de 
stormvloed van 1134 werd opgetrokken. In het onderzoek van Visser & Emaus (2014) is de 
bewoningsgeschiedenis uitvoerig aan bod gekomen: Samen met het naburige Zaamslag en Othene 
vormde het De Drie Prochiën en was het deel van de ambachtsheerlijkheid Zaamslag, dat deel 
uitmaakte van de Axelerambacht (de Kraker 1997). Het poldergebied lag ten noorden van Axel en werd 
als een soort eiland ingesloten tussen de Hulsterhaven in het oosten, de deels verlande Albrechtzee in 
het zuiden en de Honte in het Noorden. Het werd nog in twee gedeeld door de noordzuid lopende 
watergang van de Beoostenblije die met een sluis uitwaterde in de Hulsterhaven (de Kraker 
2004,Gottschalk 1984). Uit belastingskohieren bleek dat er zich geen speciale of belangrijke 
burgerwoningen in Aendijcke bevonden (de Kraker 2004). De Orde van de Tempeliers en de abdij van 
Bijloke verwierven eigendom in de polders rond Aendijcke in respectievelijk 1200 en 1242 (Gottschalk 
1984). Maar ook de ambachtsheer zelf en de abdijen van Boudelo, Sint-Baafs en Sint-Pieters bezaten 
er eigendom (de Kraker 2004). Door zijn ligging was Aendijcke en omgeving zeer kwetsbaar voor de 
noordwesterstormen, die hier recht op kustlijn inbeukten. De opstuwing en druk van het rijzende water, 
op de naar het noordoosten draaiende kustlijn, heeft talloze keren tot overstromingen en landverlies 
geleid (Gottschalk 1984). Na de overstromingen van 1288, 1341 en 1375 was het vooral de Sint-
Baafsabdij die vanuit haar tiendenschuur in Calfsvliet tijdelijk zeer actief was in het dijkbeheer rondom 
Aendijcke. De stormen van 1394 en 1404 zorgden echter opnieuw voor aanzienlijke schade (Gottschalk 
1984). Wanneer commissarissen van hertog Jan Zonder Vrees het landverlies tussen 1375 en 1408 
kwamen opmeten, werd dit op 526,5 hectaren geschat. Met de Elisabethsvloed van 1421 en de 
stormvloed van Paaszondag 1446 bleef de Westerschelde verder aan het Aendijckse poldergebied 
knagen. 
Over de toestand van Aendijcke voor de verdwijning wordt verwezen naar bijlage 1, waar de tekst 
(inclusief figuren) van De Kraker (2015) integraal is overgenomen. Onderhavige studie heeft geen 
aanwijzingen opgeleverd dat de door De Kraker (2015) beschreven ontwikkeling van Aendijcke dient te 
worden herzien. 
 
 
Historische ontwikkeling van het gebied na de verdrinking van Aendijcke 

Inpoldering van het omliggende gebied en het ontstaan van Poonhaven 
Na het verlaten van het gebied in de periode 1584 -1586 stond het gebied een lange periode onder 
directe invloed van de Westerschelde. Oostelijk van het huidige Poonhaven ontstond een zeearm, het 
Hellegat dat min of meer noord-zuid georiënteerd was (figuur 9). Ter plaatse van de zeearm is de 
ondergrond geërodeerd. De locatie van het voormalige Aendijcke vormde een schor ten westen van het 
Hellegat (figuur 9). 
 
Het gebied rond het verdronken dorp Aendijcke is in de loop van de daarop volgende eeuwen 
ingepolderd. De eerste inpoldering betreft die van de Aan- en Genderdijke polder, het gebied ten 
zuiden van het huidige Poonhaven. Deze polder is in 1671 ingedijkt door de ambachtsheer van 
Zaamslag. Daarop volgend de Groote Huissenspolder, het gebied ten noorden van de Aan- en 
Genderdijke polder in 1695. Een kaart uit 1746 (figuur 10) laat de situatie zien na de inpoldering van de 
Groote Huissenspolder.  
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Vlak na de bedijking werd in de zuidoosthoek van de Groote Huissenspolder het haventje Poonhaven 
aangelegd, grenzend aan het Hellegat, Poonhaven5. In de loop van de 19e eeuw zijn bij de haven 
enkele (dijk)woningen gebouwd. Op de kadastrale minuut uit ca. 1832 is direct oostelijk van de dijk een 
ca. 50 m brede zone met land (schor) zichtbaar met oostelijk er van het Hellegat (figuur 11). Op de 
kaart zijn watergangen zichtbaar waarvan op de luchtfoto uit 1959 (figuur 5: C1 en C2) nog restanten te 
zien zijn. 
 
De haven fungeerde als zodanig tot 1877 toen een deel van het Hellegat werd ingepolderd. Het 
resultaat was de Van Lyndenpolder. Het restant van het Hellegat, het gebied ten noorden van de Van 
Lyndenpolder werd pas in 1926 ingepolderd. Na de inpoldering is het gebied agrarisch in gebruik en is 
de bebouwing geconcentreerd als dijkwoningen langs de Poonhaven en Kamperse dijk. 
 
 
 

                                                           
5 De haven is vernoemd naar een poon een scheepstype dat veel werd gebruikt in de Zeeuwse binnenwateren. 
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2.6 Archeologische gegevens 
Archeologische verwachting: landelijk en provinciaal niveau 

Op de IKAW (figuur 1a) valt het onderzoeksgebied in een zone met een voornamelijk lage 
archeologische verwachting. Deze waardering is gebaseerd op de ligging van het onderzoeksgebied in 
een vlakte van getijdenafzettingen (Deeben, 2008; zie ook www.cultureelerfgoed.nl). Het gebied ten 
oosten van de Kampersedijk, de voormalige zone van het Hellegat ligt in een zone met een zeer lage 
verwachting. 
Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zeeland heeft het onderzoeksgebied 
geen waarde gekregen (http://zldags.zeeland.nl/geoweb/geowebinternet/web/Viewer.aspx?Site= 
CHS#).  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Archeologisch beleid: gemeentelijk niveau 

In het bestemmingsplan Buitengebied (www.ruimtelijkeplannen.nl) is aan een cirkelvormig gebied met 
straal van 200 m een dubbelbestemming Archeologie – Waarde 1 toegekend (figuur 1b). Hierbij geldt 
dat bodemverstorende activiteiten waarvan de omvang niet meer dan 100 m2 bedraagt dan wel 
ingrepen die niet dieper reiken dan 50 cm vrijgesteld zijn van archeologisch onderzoek. 
Aan het overgrote deel van het onderzoeksgebied buiten deze cirkel geldt een dubbelbestemming 
Archeologie – Waarde 2 (figuur 1b). Hierbij geldt dat bodemverstorende activiteiten waarvan de 
omvang niet meer dan 500 m2 bedraagt dan wel ingrepen die niet dieper reiken dan 50 cm vrijgesteld 
zijn van archeologisch onderzoek. 
Een uitzondering vormt het gebied dat zich vanaf ca. 80 m oostelijk van de dijk 
(Poonhaven/Kampersedijk) naar het oosten toe uitstrekt. Voor dit gebied ontbreekt een 
dubbelbestemming archeologie. In deze zone is elke vorm van bodemverstorende activiteit toegestaan 
zonder de plicht op het uitvoeren van archeologisch onderzoek. 
Op het bestemmingsplan zijn daarnaast de ondergrondse hoogspanningsleiding weergeven evenals de 
overkluisde watergang.  
 

Bekende archeologische resten 

In ARCHIS staan twee waarnemingen geregistreerd ter plaatse van Poonhaven. Beide waarnemingen 
staan geregistreerd op de dijk net ten zuidwesten van Poonhaven, feitelijk zo’n 75 tot 140 m 
zuidwestelijk van de locatie waar de betreffende vondsten zijn gedaan. Het betreft: 
- waarnemingsnummer 21120: Het betreft de (basale) registratie van de opgraving van De Kraker uit 
1969, waarbij drie vondsten zijn geregistreerd, te weten de fundering van de kerk en (niet nader 
genoemd aantal) menselijk bot (schedel skeletdelen) van het kerkhof. Aan de vondsten is een datering 
in de Late Middeleeuwen gekoppeld. Als beheerder van de documentatie staat het Museum Axel 
geregistreerd en als literatuurverwijzing wordt het jaarverslag 1969 van de ROB vermeld. 
- waarnemingsnummer 236060: Deze waarneming heeft betrekking op de opgraving van De Kraker uit 
1980. Vermeld zijn een niet nader bekend aantal fragmenten keramiek met datering in Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd A, evenals registratie van de kerk met eenzelfde datering. De 
bijbehorende literatuurverwijzingen betreft het jaarverslag 1980 van de ROB en Bauwens (1993, p.180-
181). 
 
In de wijdere omgeving (tot 1 km rond het onderzoeksgebied) zijn geen vindplaatsen geregistreerd in 
ARCHIS. Evenmin zijn in dit gebied AMK-terreinen aanwezig. Hoewel er geen onderzoeksmeldingen 
zijn geregistreerd in ARCHIS, is in het verleden wel onderzoek gedaan. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Romeinse munten 
Uit het ZAA is eveneens de melding afkomstig van de vondst van twee munten uit de Romeinse tijd. 
Informatie over de munten is gepubliceerd door de heer R. van Dierendonck (SCEZ). Het betreft: 
- Sestertius van keizer Claudius (44-54 n.Chr), geslagen te Rome; status: sterk afgesleten 
- Follis van Constantijn de Grote in 321 na Chr. geslagen in Trier. 
De munten zijn in 2005 gevonden, maar pas in maart 2007 is er ruchtbaarheid aan gegeven. 
Een van de munten zou “in de omgeving van het gehucht de Poonhaven” zijn gevonden door José van 
Houdt, lid van de werkgroep metaalvondsten Zeeland, zoals hij in oktober 2006 aangeeft in een e-
mailconversatie met Robert van Dierendonck. De andere munt zou afkomstig zijn van een akker aan de 
Groenstraat in Zaamslag. Volgens Google-earth is er echter geen Groenstraat in Zaamslag, maar naar 
alle waarschijnlijkheid wordt hier de Groeneweg bedoeld). Uit de e-mailconversatie blijkt dat de Follis 
afkomstig is uit Zaamslag en de Sestertius bij Poonhaven is gevonden. Beide munten zijn tot op heden 
niet geregistreerd in ARCHIS. De vondsten zijn inmiddels overgedragen aan het Zeeuws Archeologisch 
Depot te Middelburg.6 

                                                           
6 Mondelinge mededeling de heer R. van Dierendonck 
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Bij het doornemen van de vondsten in het Schelpenmuseum werd ook Romeins aardewerk ontdekt dat 
afkomstig was uit het veen nabij de Groeneweg.7 
 
Opgravingsverslagen 

Booronderzoek ter plaatse van Aandijkseweg 8  
Door Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van de Aandijkseweg 8 (zo’n 370 m zuidwestelijk van de locatie van de voormalige kerk van Aendijcke) 
ten behoeve van de aanleg van een poel. De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in de 
vorm van een briefrapport van dhr. Jongepier van 23 december 2004. Er zijn twee boringen uitgevoerd, 
waarbij een bouwvoor is aangetroffen met een dikte van 35 cm, waaronder een pakket zandige en 
kleiige afzettingen (afzettingen van Duinkerke) is aangetroffen. Er zijn geen archeologische resten 
aangetroffen. 
 
Naast de proefopgravingen van De Kraker in 1969 en 1980 is door een student van Universiteit Gent 
een Masterscriptie geschreven over verdronken dorpen in het zuidoosten van Zeeland, waaronder het 
verdronken dorp Aendijcke (Trachet, 2010) en is door De Visser & Emaus (2014) in het kader van het 
project Leemten in Kennis van de gemeente Terneuzen ten behoeve van het Bestemmingsplan 
Buitengebied een wetenschappelijke notitie uitgevoerd naar locaties, thema’s en grotere 
onderzoekskaders waar het archeologisch onderzoek zich in de toekomst op kan richten. Hierbij is 
(onder andere) voorgesteld om de locatie van het verdronken dorp Aendijcke nader te onderzoeken. 
 
De vondsten uit 1969 
Een eerste archeologisch onderzoek (of feitelijk een archeologische waarneming) is uitgevoerd in 1969. 
Op de plaats van het verdwenen dorp Aendijcke werden bij het graven van een kavelsloot de 
funderingen teruggevonden van de vroegere kerk. Een klein onderzoek werd hier ingesteld, aldus 
Trimpe Burger (toenmalig provinciaal archeoloog) in het jaarverslag van de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1970, 17). De 
Kraker (2004, p.14) meldt dat bij grondwerken vele scherven en skeletten blootgelegd werden. Dit 
materiaal zou door een ingenieur van het toenmalige waterschap zijn geborgen en in het Museum Axel 
terecht zijn gekomen. Destijds was er geen belangstelling noch zou het noodzakelijk zijn geweest om 
de vondsten nader te onderzoeken. 
 
Trachet (2010) heeft aanvullende informatie over dit onderzoek: “Er werden 90 cm dikke funderingen 
gevonden die mogelijk tot het kerkgebouw behoorden (de Bruin et al. 1982: 17)8. Voorts werden er ook 
menselijke skeletresten en scherfmateriaal uit de grond gehaald. Omdat er de volgende jaren scherven 
en baksteen uit de omliggende akkers en tuinen bleven naar boven komen, en er occasioneel eens een 
tractor in een put wegzakte, diende verder onderzoek zich aan zodra dit mogelijk was (de Kraker 2004: 
14).” Van het onderzoek uit 1969 zijn geen tekeningen en/of foto’s voorhanden. Ook de exacte locatie 
van de aangetroffen vondsten is niet bekend. Alleen het tracé van de aangelegde overkluisde 
watergang is bekend. 
 

                                                           
7 Mondelinge mededeling de heer G. de Zeeuw 
 
8 De Bruin e.a. (1982) meldt bovendien dat reeds in de achttiende en negentiende eeuw kisten zouden zijn opgegraven 
met skeletten van een ongewone lengte. Tevens wordt in de Middelburgsche Courant van 12 oktober 1933 op pagina 6 
vermeld dat er 14 menselijke skeletten zijn aangetroffen (http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/mco/1933-10-
12/edition/0/page/6?query=October%2019.30%20U.&sort=relevance) 
 

http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/mco/1933-10-12/edition/0/page/6?query=October%2019.30%20U.&sort=relevance
http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/mco/1933-10-12/edition/0/page/6?query=October%2019.30%20U.&sort=relevance
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Het onderzoek in 1980 
Trachet (2010) over de opgraving van De Kraker in 1980: 
“Met toestemming van toenmalig provinciaal archeoloog Trimpe Burger en de landbouwer die het land 
bewerkte waarop de Steenhoogte zich bevond, kon Dhr. de Kraker in 1980 aanvatten met een 
bescheiden proefopgraving. Het doel van de opgraving was simpel: de verificatie en eventuele exactere 
locatie van het verdronken dorp Aendijcke aantonen. Na de prospectie, waarbij veel scherven van 
vooral Duitse steengoedkannen werden gevonden, ging men over naar het uitzetten van 17 
proefputten. Op deze manier wou men de globale ligging van het kerkgebouw en het grafveld bepalen. 
Menselijke resten werden enkel in noordoostelijke hoek gevonden op een diepte van 60-70 cm. Gezien 
het kerkhof circulair rondom de kerk lag (infra) was de ligging van de kerk nu min of meer gekend. Een 
volgende fase van de opgraving bestond uit het openleggen van een grotere proefsleuf die men op 
sommige plaatsen dieper en systematischer ging opgraven. Het oostelijke deel mat 3m x 3,8m en werd 
stelselmatig afgevlakt tot 1m diepte. Buiten wat losse baksteenfragmenten, een stuk verrot hout, 
grijskleurig aardewerk en lederresten werd er geen muurwerk in context gevonden. Het westelijke deel 
van de sleuf mat 4m x 8m, maar werd wegens tijdsgebrek niet meer geleidelijk afgevlakt. Vanaf 140-
150 cm diepte begon men concentraties van stenen met daartussen aardewerk te vinden. Op 170 cm 
trof men uiteindelijk baksteen aan die nog vastzat in mortel. De muurfundering bleek langs noordelijke 
zijde nog in een houten bekisting te zitten die men had laten zitten bij de constructiewerken. De 
fundering was ruim 1,5m breed en liep in oostelijke richting. Volgens De heer De Kraker behoorde ze 
waarschijnlijk tot het noordelijke deel van de lengtemuur van het kerkgebouw. Spijtig genoeg bestaan 
er geen (gedetailleerde) vlaktekeningen van deze opgraving. Niet van de interne vondsten in de sleuf, 
noch van de sleuf in relatie met de omgeving. De opgravingschets werd ook maar achteraf grofweg 
geschetst en heeft geen correcte coördinaten meegekregen. Uit het gesprek met De heer De Kraker 
bleek bovendien dat de veronderstelde kerkmuur, die in de hoek van de sleuf werd aangetroffen, niet 
volledig gecoupeerd was. Er was ook geen duidelijke breedte af te lijnen. De vaststelling dat zowel de 
opgraving als de interpretaties en de inmetingen niet gedetailleerd genoeg waren, deed ons beslissen 
de data wel te integreren in een GIS, maar ze niet te laten primeren in onze hypothese.  
Naast de reeds vermelde voorwerpen werden ook nog een stuk Paffrath-aardewerk, geglazuurde 
voetschalen, 45 speelschijfjes, een mammoettand en een pijpaarden christusbeeldje opgegraven. Het 
meeste aardewerk dateert men in de 14e-15e eeuw, maar er zijn eveneens 12e en 13e eeuwse 
scherven gevonden (de Kraker 2004: 14-18). Het feit dat het oudste materiaal tussen diverse 
verspoelde lagen bovenop het veen gevonden werd, wijst er op dat men tijdens de vroegste 
occupatieperiode ook al last had van wateroverlast (van Dierendonck et al. 2004: 142-144).” 
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Verdere aanvullingen op het onderzoek uit 1980 
Voor onderhavig bureauonderzoek zijn de originele veldtekeningen van het onderzoek bestudeerd en 
zo goed als mogelijk gegeorefereerd (tekeningen: bijlage 2; beschrijving: bijlage 3). Op de veldtekening 
zijn 14 werkputten ingetekend.9 Het vondstmateriaal heeft jarenlang bij het museum Het Land van Exel 
gelegen, maar is inmiddels overgedragen aan het Zeeuws Archeologisch Depot (zie dozen- en 
vondstenlijst in bijlage 4). Van het aangetroffen bot is een determinatietabel beschikbaar (bijlage 5). 
Van de 17 werkputten 10 is van 14 werkputten een korte beschrijving aanwezig.11 Zo ontbreekt ook de 
vlaktekening en beschrijving van de werkput12 waar de funderingsresten van de kerk zijn aangetroffen. 
De veldtekeningen zijn globaal te georefereren, maar door het ontbreken van vaste punten en het 
globaal inschetsen van de werkputten op de veldtekening dient rekening te worden gehouden met een 
foutmarge tot 5 m.  
Tevens zijn van het onderzoek 42 veldfoto’s beschikbaar en 61 foto’s van vondsten die door de heer. 
R. van Dierendonck (SCEZ) zijn genomen in het museum Land van Axel. 
Zo blijkt in een groot aantal werkputten de bewoningslaag direct onder de bouwvoor aanwezig, op een 
diepte van 30 a 35 cm –Mv. In de bewoningslaag is, afhankelijk van de locatie van de werkput weinig of 
veel baksteenpuin aanwezig, soms met kwart of halve bakstenen. De skeletfragmenten zijn in vier 
werkputten (nrs. 1, 3, 9 en 10) vanaf een diepte van 60 cm –Mv aangetroffen. Aangezien bij de diverse 
oppervlaktekarteringen ook skeletmateriaal aan het oppervlak is aangetroffen, kan worden 
aangenomen dat in bepaalde(?) zones skeletten ondieper te verwachten zijn. 
Van de grote werkput met de funderingsresten van de kerk zijn alleen veldfoto’s voorhanden.  
 
Veldwaarnemingen door Trachet (en De Kraker) in de periode 2008-2010 zoals vermeld in Trachet 
(2010): 
“Op deze site hebben we tweemaal veldwaarnemingen kunnen uitvoeren. De eerste maal was de 
landbouwer van het noordelijke perceel echter aardappelen aan het planten, wat ons belette dit terrein 
af te lopen. Toch vielen, vanuit de achtertuin van een bewoner, meteen de lokale verhoging van het 
(micro)reliëf en de verkleuring van de ondergrond op. Twee weken later kregen we opnieuw de kans 
om de site te bezoeken, deze keer echter in het gezelschap van De heer De Kraker die er in 1980 nog 
opgravingen had uitgevoerd. De noordelijke akker leek niet enkel bezaaid met aardappelen, maar ook 
met aardewerk- en baksteenfragmenten. In de zone waar De heer De Kraker zijn proefputjes had 
uitgezet, lagen er plaatselijk skeletfragmenten. Ten zuiden van de dijk werden op beide 
veldwaarnemingen relatief grote hoeveelheden (geglazuurde) baksteen- aardewerk- en 
tegelfragmenten aangetroffen. De vondsten situeerden zich in een lange smalle strook van 100x5 m die 
parallel met de dijk liep. Een verhoging van het microreliëf of een verkleuring van de ondergrond waren 
niet meteen waarneembaar in deze zone.” 
 

                                                           
9 Werkputten 1-10, 12-15 en 20.  
10 Volgens de Kraker (2004): 6 werkputten met afmetingen van 100x100 cm, 6werkputten met afmetingen van 100x200 
cm en de overige werkputten 100x300 cm. Afmetingen werkput 13: 100x300 cm. Afmetingen van de hoofdsleuf (nummer 
onbekend):300x800 cm.  
11 De beschrijving van werkputten 11, 12 en 17 ontbreken 
12 Het nummer van de werkput is evenmin bekend. 
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Mondelinge mededelingen 

In het kader van het onderzoek is met diverse mensen gesproken. De volgende mededelingen zijn o.a. 
een aanvulling op reeds bekende gegevens: 
De heer De Kraker heeft gemeld dat de tijdens de opgraving in 1980 aangetroffen funderingen na de 
opgraving in de grond zijn blijven zitten. De vaste fundering is aangetroffen op een diepte van 1,8 m –
Mv. Tevens heeft De Kraker een metalen object achtergelaten op het vlak van de werkput die ter 
plaatse van de kerk is aangelegd. Dit metalen object zou bij eventueel vervolgonderzoek opgespoord 
kunnen worden met een metaaldetector.  

De agrariër13 van het perceel ten zuiden van Poonhaven heeft gemeld regelmatig fragmenten 
bakstenen en aardewerk op te ploegen. Een zonering is hierbij echter niet aangegeven. 
 
Visuele inspectie 

Op 24 juni 2015 is een visuele inspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie is met name gekeken naar 
de ligging van de vindplaats in het landschap en eventuele fysieke markers die meer zouden kunnen 
vertellen over de omvang van de vindplaats. De fysieke toestand is slechts globaal op het oog 
beoordeeld.  
Tijdens de veldinspectie waar ook de heer De Kraker aanwezig was, heeft hij aangegeven dat zijn 
vermoeden is dat de vluchtheuvel zich achter op het perceel van Poonhaven 19 bevindt. 
Aangezien de percelen begroeid waren met gewas heeft de veldinspectie verder geen informatie 
opgeleverd behalve dat er nog steeds duidelijk reliëf waarneembaar is. 
 
Vondstverspreiding 

Horizontale verspreiding 
Bij de afbakening van de horizontale spreiding van de resten van Aendijcke is het gebied in drie zones 
in te delen, naar ligging in de verschillende polders, te weten: 

- het gebied ten noordwesten van Poonhaven (gelegen in de Groote Huissenspolder); 
- het gebied ten zuiden van Poonhaven (gelegen in de Aan- en Genderdijke polder); 
- het gebied ten oosten van Poonhaven (gelegen in de Van Lyndenpolder). 
 

Het gebied ten noordwesten van Poonhaven (gelegen in de Groote Huissenspolder) 
Al het uitgevoerde onderzoek naar de locatie van het verdronken dorp heeft zich met name 
geconcentreerd in het gebied ten noordwesten van Poonhaven. Hierbij is (op basis van de dikte en 
diepte van de fundering die is aangetroffen in 1980) aangetoond dat direct ten noorden van de 
bebouwing langs de Poonhaven een groter gebouw heeft gestaan. Ook is in deze zone veel leisteen 
gevonden aan het oppervlak14. Het ontbreken van feitelijke coördinaten en veldtekeningen uit 1980 
dient de exacte locatie van dit gebouw een foutmarge van zeker 15 tot 20 m te worden gehanteerd. 
Hoewel een volledige plattegrond van het gebouw niet is blootgelegd kan met vrij grote zekerheid 
worden aangenomen dat hier sprake is van de kerk van Aendijcke. De aanwezigheid van diverse 
menselijke skeletten in een gebied ten noordwesten van het gebouw versterken dit vermoeden.  

Ook lijkt er op basis van de verschillende bronnen onduidelijkheid of de kerk ten noorden of zuiden van 
de overkluisde watergang heeft gestaan. Op basis van het onderzoek van De Kraker uit 1980 zou de 

                                                           
13 De heer Verhaegen 
14 Mond. Mededeling de heer A. de Kraker 
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kerk zuidelijk van de overkluisde watergang hebben gestaan, maar op basis van de luchtfoto uit 2011 
(figuur 8) zou de kerk grotendeels ten noorden van deze watergang hebben gelegen. 

Afgaande op de tekeningen van Aendijcke uit de 16e eeuw, waarbij de kerk het centrale deel van het 
dorp vormde, het aangetroffen skeletmateriaal in vier werkputten van het onderzoek in 1980 geven een 
globale begrenzing van het kerkhof aan. Ook hier dient rekening te worden gehouden met een 
foutmarge van ten minste 25 m. Trachet (2010) heeft aan de hand van deze gegevens de rand van het 
dorp in kaart proberen te brengen. Deze globale grens lijkt op basis van de beschikbare gegevens niet 
onlogisch. Echter op basis van de foutmarges van de veldtekeningen van het onderzoek uit 1980 dient 
de begrenzing van het dorp een foutmarge van 25 m te worden gehanteerd.  

De vermoedelijke ligging van de vluchtheuvel is momenteel niet bekend. De Kraker verwacht deze 
achter op het perceel van Poonhaven 19. Op de historische kaart uit de 16e eeuw wordt deze 
vluchtheuvel min of meer noordelijk van het kerkgebouw weergegeven. Op de luchtfoto uit 1959 (figuur 
5: A) is een min of meer cirkelvormige verkleuring weergegeven met een diameter van 30 tot 35 m. Het 
is prematuur of aan deze verkleuring een conclusie te verbinden, maar deze locatie is zeer 
onderzoekswaardig (met de vluchtheuvel in het achterhoofd houdende).  
 
het gebied ten zuiden van Poonhaven (gelegen in de Aan- en Genderdijke polder) 
In het gebied ten zuiden van Poonhaven is nauwelijks onderzoek uitgevoerd. Trachet (2010) heeft in 
een strook van 100x5 m direct zuidelijk van de dijk oppervlaktevondsten gedaan. Het is echter niet 
mogelijk om op basis van deze gegevens een begrenzing vast te stellen. Het is goed mogelijk dat het 
vondstniveau in zuidelijke richting dieper ligt, buiten het bereik van de ploeg en dat dit de reden is dat 
in zuidelijke richting geen oppervlaktevondsten zijn gedaan. Op het AHN is een verhoging van het 
maaiveld zichtbaar die verder zuidelijker reikt en bovendien ook in zuidwestelijke richting doorloopt. Op 
basis van het AHN en de hypothese van Trachet (2010) zou de nederzetting tot minimaal 50 m ten 
zuiden van de dijk doorlopen (figuur 15). Bij deze begrenzing dient echter rekening te worden 
gehouden met een foutmarge van zeker 25 m (in zuidelijke richting).  
 
het gebied ten oosten van Poonhaven (gelegen in de Van Lyndenpolder) 
In geen van de uitgevoerde onderzoeken is sprake van vondsten die gedaan zijn ten oosten van 
Poonhaven (in de huidige Van Lyndenpolder). Op basis van de kaart van Horenbault zou de lengte van 
het dorp in west-oost richting volgens De Kraker (2015) zo’n 360 m bedragen. Er van uit gaande dat het 
aangetroffen gebouw in 1980 daadwerkelijk de kerk betreft, zou het dorp nog zo’n 75 m ten oosten van 
de Poonhaven hebben doorgelopen. Omdat deze afstand erg hypothetisch is, dient bij deze oostelijke 
grens een foutmarge te worden aangehouden van minimaal 50 m. 
Op het AHN (figuur 4) is een ca. 40 m brede strook direct ten oosten van de dijk relatief hooggelegen 
(ca. 1,5 m +NAP), met direct oostelijk daarvan een zuid-noord georiënteerde strook van ca. 30 m breed 
die lager ligt (ca. 1,1 m +NAP). Waarschijnlijk betreft deze laaggelegen strook een voormalige geul.  
Op de geologische kaart (Van Rummelen, 1977; figuur 2) is een zuid-noord georiënteerde strook 
zichtbaar waar veen aanwezig is. Het betreft de ligging van het Hellegat. De westelijke begrenzing van 
deze strook ligt ca. 85 m oostelijk van de dijk. Bij een kaartschaal van 1:50.000 (waarop deze kaart is 
vervaardigd) is echter sprake van een foutmarge van 0,25 cm (op de kaart). In werkelijkheid betreft het 
dus een foutmarge van 125 m. Door een gebrek aan harde gegevens is het onduidelijk of de resten van 
het dorp in deze polder geheel zijn geërodeerd door het Hellegat. De diverse bronnen (Trachet, 2010; 
Visser & Emaus, 2014) gaan er van uit dat de resten hier geërodeerd zijn, maar dit is nooit aangetoond 
met het feitelijk bewijsmateriaal (bodemopbouw). Alle gegevens gecombineerd wordt vermoed dat 
sprake is van een strook ‘intacte grond’ tot ca. 30 à 60 m ten oosten van de huidige dijk. Vanuit 
historisch perspectief is dit niet vreemd: een dijk werd vanuit het oogpunt van stabiliteit niet direct op 
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de rand van een schor aangelegd, maar men hield een marge aan, zodat de naastgelegen kreek nog 
enige ruimte had voor zijn natuurlijke (zijdelingse) bewegingen.  
 
Verticale verspreiding 
Op de akker ten noorden van Poonhaven is tijdens het onderzoek in 1980 al aangetoond dat de top van 
het archeologische niveau zich direct onder de bouwvoor op 30 à 35 cm –Mv bevindt. De vele 
oppervlaktevondsten bevestigen het beeld dat de top van het archeologische vondstenniveau 
regelmatig wordt aangeploegd. Diverse skeletten zijn op een diepte van 60-70 cm –Mv aangetroffen, 
over het algemeen lijkt de archeologische laag tot een diepte van 100 tot 100 cm –Mv door te lopen. 
Structuren van grachten en greppels zijn echter tot op grotere diepte te verwachten, evenals 
funderingen van structuren van steen- en houtbouw. Zo is tijdens het onderzoek in 1980 op een diepte 
van 170 cm –Mv de bovenkant van de nog aanwezige fundering van het waarschijnlijke kerkgebouw 
aangetroffen. Uit het verslag van De Kraker (2004) blijkt de fundering tot meer dan 200 cm –Mv door te 
lopen. Ook de gracht van de vluchtheuvel kan tot grote diepte (tot wel 4 m –Mv) doorlopen, zoals ook 
blijkt uit onderzoek naar andere vluchtheuvels. 

 
Gespecificeerde archeologische verwachting 

Paleolithicum tot en met de Bronstijd 
• 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. 

• Voor bewoningsresten uit de periode Laat Paleolithicum-Bronstijd geldt een lage 
archeologische verwachting. Deze lage verwachting hangt samen met het verdrinken van het 
pleistocene landschap (en de grootschalige veenontwikkeling) in deze periode. Eventuele 
vindplaatsen uit het Laat Paleolithicum, Mesolithicum en/of Vroeg Neolithicum bevinden zich in 
de top van de pleistocene ondergrond (het dekzand). Dit wordt zo’n 5m –Mv verwacht. Het gaat 
waarschijnlijk om relatief kleine vindplaatsen van jagers-verzamelaars (oppervlakte van circa 
200-1.000 m²). Dergelijke vindplaatsen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
vondstlaag waarin houtskool, vuursteen en natuursteen kan voorkomen.  

 
IJzertijd / Romeinse tijd 
Voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd geldt een middelhoge 
tot hoge verwachting. In het verleden is in de directe omgeving van Poonhaven een munt uit de 
Romeinse tijd gevonden (mondelinge mededeling dhr. R. van Dierendonk, SCEZ). Het is echter 
onbekend of het archeologisch relevante niveau (de top van het Hollandveen) uit de Romeinse tijd in 
het onderzoeksgebied nog intact is, dan wel is geërodeerd. Indien blijkt dat (de top van) het 
Hollandveen in het onderzoeksgebied is geërodeerd of vergraven (moernering) dient de verwachting 
voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd naar beneden toe te worden 
bijgesteld. Eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd bevinden zich in (de top van) het 
Hollandveen, deze wordt verwacht vanaf 2 m –Mv (De Kraker, 2004).  

http://www.dinoloket.nl/
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Bij eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd gaat het vermoedelijk om losse 
huisplaatsen/boerderijen (oppervlakte van ca. 200 tot 1.000 m²) of om een verzameling van boerderij-
en/huisplaatsen bij elkaar. Dergelijke vindplaatsen worden verder gekenmerkt door een (ijle) 
vondstspreiding van aardewerk, archeologische vondst-/cultuurlagen ontbreken echter - wel kan de top 
van het veen veraard zijn. Binnen de vindplaatsen kan, behalve aardewerk, ook hout(skool), natuur-
steen en metaal aanwezig zijn. Mogelijk kunnen ook sporen voorkomen van agrarisch gebruik van de 
locatie, zoals greppelsystemen en sporen van percelering. 
 
Middeleeuwen / Nieuwe tijd 
Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd A gerelateerd aan de bewoning in het voormalige dorp Aendijcke. De 
(globale) contouren waarbinnen archeologische resten worden verwacht is aangegeven op figuur 16. 
Gebaseerd op de opgravingsverslagen bevindt het archeologische niveau zich tussen 0,3 m –Mv en 1,1 
tot meer dan 2 m -Mv. In het gebied van de Aan- en Genderdijke Polder en de Van Lyndenpolder zelf is 
nooit gegraven waardoor niet bekend is hoeveel en tot op welke diepte archeologische lagen aanwezig 
zijn.  
Aendijcke en daaraan gerelateerde archeologische resten bevinden zich in de top van de oudere 
getijdenafzettingen (direct onder de bouwvoor). Op grond van de oude kaarten worden geen 
overblijfselen na de overstroming in 1586 verwacht. Een uitzondering hierop vormt de dijk (inclusief 
teen) die de grens vormt tussen de drie polders waar naast het dijklichaam zelf resten van bebouwing 
uit de negentiende en twintigste eeuw te verwachten zijn. Daarnaast kunnen sporen van landgebruik en 
oorlogshandelingen uit deze periode in het onderzoeksgebied aanwezig zijn (landbouw, 
perceelsgreppels, etc).  
 

2.7 Verstoringsgegevens 
Een analyse van diverse bronnen, zoals het Bodemloket, de gedetailleerde bodemkaart van Ovaa & 
Bazen (1969) en het bestand met vergraven gronden van Alterra heeft geen aanwijzingen opgeleverd 
voor bodemverstoringen die dieper reiken dan de bouwvoor (Brouwer & Van der Werff, 2012).  
Wel dient te worden opgemerkt dat het gedeelte van Aendijcke, dat oostelijk van de 
Kampersedijk/Poonhaven heeft gelegen, waarschijnlijk geërodeerd is door het Hellegat. Op de 
Geologische Kaart van Nederland wordt in dit oostelijk gelegen deel een zone met Hollandveen 
weergegeven. Mogelijk is dit deel van het plangebied niet geërodeerd. Gedetailleerde gegevens over 
de bodemopbouw in deze zone ontbreken echter, zodat geen feitelijke uitspraak kan worden gedaan 
over de mate van intactheid van het bodemprofiel. Vermoedelijk is een strook grond tot 30 tot 60 m ten 
oosten van de dijk nog intact  
De gegraven watergang in 1969 kan worden beschouwd als een verstoring van het archeologische 
pakket. De tijdens de aanleg aangetroffen vondsten zijn niet gedocumenteerd. De verstoring betreft een 
zone met een geschatte breedte van 2 tot 4 m en een lengte van 90 m. 
Ook blijkt uit de opgravingstekeningen van het onderzoek van de Kraker uit 1980 dat drainagebuizen 
aanwezig zijn. Zo is in werkput 8 een drainagebuis aangetroffen op een diepte van 1,2 m –Mv. De 
onderlinge afstand tussen de drainagebuizen is echter niet bekend, evenmin welke percelen ook 
gedraineerd zijn. 
Daarnaast kunnen de aangelegde proefputten van het onderzoek uit 1980 worden gezien als een vorm 
van verstoring. Het oppervlak van de afzonderlijke werkputten is echter veelal kleiner dan 3 m2 en 
bovendien is het merendeel van de werkputten slechts relatief ondiep aangelegd en zijn de 
aangetroffen skeletdelen grotendeels in situ bewaard (oftewel een verstoring tot ca. 60 a 70 cm –Mv). . 
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De grootste verstoring is de werkput ter plaatse van de aangetroffen fundering, circa 24 m2 (=8x3 m). 
Maar ook hier geldt dat de aangetroffen funderingsresten in situ bewaard zijn gebleven. 
Tot slot vormen de in de eind 17e eeuw aangelegde dijken (Poonhaven en Kampersedijk) een 
mogelijke verstoringsfactor voor het onderliggende archeologische pakket. Het gewicht van het 
dijklichaam kan hebben geleid tot zetting van het archeologische niveau van Aendijcke en afhankelijk 
van de textuur van de ondergrond en de grondwaterstand kan het dijklichaam hebben geleid tot 
verblauwing. Over beide zaken zijn echter geen gegevens voorhanden. 
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3 Conclusie en Advies 

3.1 Conclusie 
De conclusies worden gegeven in de vorm van de 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 Poonhaven skeletresten, funderingen, fragmenten 
aardewerk en fragmenten baksteen aangetroffen op de akkers ten noordwesten van Poonhaven. 
Het betreft vondsten die zijn gedaan in de 19e eeuw, in 1969 en in 1980. De Kraker (2015) koppelt 
deze aan het verdronken dorp Aendijcke. 
In het gebied ten zuiden van Poonhaven is naast een verhoging op het AHN ook archeologisch 
materiaal (scherven aardewerk) aangetroffen.  
Van het gebied ten oosten van Poonhaven is nagenoeg niets bekend, behalve dat in deze zone het 
Hellegat heeft gestroomd. De westelijke grens van het Hellegat is echter onzeker. De geologische 
kaart gaat uit van een grens op ca. 85 m oostelijk van de dijk, terwijl op het AHN een laagte 
(duidend op een geul) op ruim 30 m oostelijk van de dijk zichtbaar is. 
Op basis van onze (kritische) analyse hiervan, zijn er geen redenen om aan de conclusie van De 
Kraker te twijfelen, te meer omdat het AHN een verhoging van het maaiveld laat zien evenals 
verkleuringen op diverse luchtfoto’s en ook op historische kaarten (uit de 17e eeuw na 
overspoeling, maar voor de latere inpoldering) de betreffende locatie wordt aangeduid als 
Aendijcke. De locatie van de waarschijnlijke kerk van Aendijcke is tijdens het onderzoek in 1980 
aangetroffen, maar door het ontbreken van de veldtekeningen kan deze locatie alleen bij 
benadering worden gelokaliseerd. De Luchtfoto’s van De Kraker lijken mogelijk de juiste locatie van 
de kerk weer te geven (figuur 8). 

 
• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in 

het gebied? 
• 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; Het 
dekzand wordt verwacht op een diepte van ca. 5 m –Mv. 

• Voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd geldt een 
middelhoge tot hoge verwachting. Indien blijkt dat (de top van) het Hollandveen in het 
onderzoeksgebied is geërodeerd dient de verwachting voor de aanwezigheid van vindplaatsen 
uit de IJzertijd en Romeinse tijd naar beneden toe worden bijgesteld. Op basis van het 
bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit de Late 
Middeleeuwen en Nieuwe tijd gerelateerd aan de bewoning van het (voormalige) dorp Aendijcke. 
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• Wat is de verwachte diepte en verspreiding waarop eventuele archeologische resten voorkomen? 
Eventuele resten op het dekzand kunnen worden verwacht op een diepte van ca. 5 m –Mv. 
Eventuele resten uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd worden verwacht in de top van het veen op 
een diepte van ca 2 m –Mv. Resten van het dorpje Aendijcke worden verwacht op een diepte van 
0,3 – >2 m –Mv. De verwachte horizontale verspreiding van de resten is weergegeven op figuur 16.  

 
• 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 ruimtelijke verspreiding van 
de archeologische resten om zo het gemeentelijk beleid aan te kunnen scherpen. De verwachte 
verspreiding van de resten is weergegeven op figuur 17. Geadviseerd wordt deze 
verspreidingszone door middel van non-destructief vervolgonderzoek te verifiëren en bij te stellen. 
Een verkennend booronderzoek en oppervlaktekartering kan uitsluitsel geven over de mate van 
verstoring en de ruimtelijke (horizontale en verticale) vondstverspreiding. Daarnaast kan een 
combinatie van geofysisch onderzoek en booronderzoek worden ingezet voor het opsporen en het 
in kaart brengen van de contouren van de voormalige kerk, de vluchtheuvel en andere structuren 
van het voormalige dorp. 
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3.2 Advies 
Bestemmingsplan buitengebied 

In het bestemmingsplan buitengebied is vastgelegd dat voor een deel van het onderzoeksgebied een 
archeologische dubbelbestemming geldt. Hieraan is de Waarde-Archeologie 1 of 2 toegekend, d.i. 
vrijstelling voor onderzoek tot 100 m2/0,5 m –Mv of 500 m2/0,5 m –Mv. Het gebied op meer dan 80 m 
ten oosten van de dijk kent geen dubbelbestemming. Dit kan gehandhaafd blijven.  
 

Archeologisch vervolgonderzoek 

Op basis van het bureauonderzoek is modelmatig een onderzoeksgebied afgebakend voor 
vervolgonderzoek (figuur 17). Opgemerkt moet worden dat de grens geen vaststaand gegeven is. Het 
vervolgonderzoek dient meer inzicht te geven in de exacte begrenzing van laat middeleeuwse sporen. 
Op basis van de in § 3.1 geschetste overwegingen en uitgangspunten wordt geadviseerd om binnen 
deze voorlopige grens een gefaseerd vervolgonderzoek uit te voeren bestaande uit een booronderzoek, 
oppervlaktekartering en een geofysisch onderzoek. 
 
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, uitgesplitst naar drie opeenvolgende fases 
(figuur 17): 
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Fase 1: verkennend booronderzoek en oppervlaktekartering 

• Allereerst wordt een verkennend booronderzoek geadviseerd in de vorm van twee (min of meer) 
west-oost georiënteerde raaien (figuur 17: raaien A en B)15 en twee zuid-noord georiënteerde 
raaien (figuur 17: raaien C en D)16.  

Motivatie: Aan de hand van dit booronderzoek wordt meer informatie verkregen over de (ondiepe en 
diepere) bodemopbouw en mate van intactheid (bepaalde zones kunnen in de periode voor de 
inpoldering zijn geërodeerd door activiteit van zee-armen en/of kreken).  
De boringen worden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met 
een diameter van 3 cm. Het is aan de expertise van de uitvoerder om te bepalen op welke diepte 
wordt overgestapt van de edelmanboor naar de guts. De afstand tussen de boringen bedraagt hierbij 

                                                           
15 Voorgestelde lengte van raaien A en B: respectievelijk 370 en 310 m. 
16 Voorgestelde lengte van raaien C en D: respectievelijk 340 en 350 m. 
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20 m. Bij elke raai dient tevens een boring in de dijk te worden uitgevoerd, zodat tevens uitspraken 
kunnen worden gedaan over de gevolgen van het dijklichaam op de archeologisch relevante niveau 
(zoals bijvoorbeeld zetting, verblauwing e.d.).  
De boringen worden lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) 
beschreven en digitaal ingemeten in RD en NAP (minimaal 5 cm nauwkeurig). De boringen worden 
gezet tot 50 cm 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 Romeinse tijd. 
Per boorraai wordt 1 op de 5 boringen gezet tot in de top van het dekzand. De oostelijke grens van 
de boorraaien is daar waar de (inmiddels opgevulde) geul van het Hellegat begint. 
• Tevens wordt geadviseerd om in deze fase het gebied (ca. 380x225 m) systematisch af te lopen 

aangezien de top van het archeologische niveau in een deel(?) van het gebied direct onder de 
bouwvoor ligt. Hiertoe dient het onderzoeksgebied 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 
oppervlaktekaretring dient aangevuld te worden met een slootkantinspectie.  

Bij het onderzoek aangetroffen vondstmateriaal dient samen met de eerder aangetroffen vondsten 
van De Zeeuw, De Kraker en Van Houdt te worden geanalyseerd.  
Let wel, bij de oppervlaktekartering dient tevens een analyse van de bodemopbouw (van het 
booronderzoek) plaats te vinden. Mogelijk zijn zones te duiden waar het vondst- en sporenniveau 
wegduiken waardoor deze niveaus buiten het bereik van de ploeg liggen. In dergelijke zones zal 
derhalve geen (of nauwelijks) vondstmateriaal aan het oppervlak aanwezig zijn. 
Motivatie: Het doel van deze oppervlaktekartering is het in kaart brengen van vondstconcentraties 
om zo uitspraken te doen over de omvang van het dorp.  
• Tot slot kan in deze fase worden getracht het metalen voorwerp door middel van metaaldetectie 

op te sporen dat tijdens het onderzoek in 1980 door De Kraker ter plaatse van de werkput van de 
kerk in de grond is achtergelaten.  

Motivatie: Op basis van de locatie van het voorwerp kan de locatie van de kerk worden bepaald.  
 
Fase 2: Geofysisch onderzoek – algemeen beeld 

• Magnetometrisch onderzoek in de geadviseerde zone (zone dient mogelijk op basis van 
resultaten van fase 1 te worden verkleind), maar met directe aanpassing van deze zone 
afhankelijk van de –direct zichtbare- resultaten.17 Dat wil zeggen dat wanneer bijvoorbeeld al 
metende blijkt dat de vondstverspreiding zich uitstrekt in een bepaalde richting hierop 
geanticipeerd wordt en gezocht wordt naar de uiteindelijke begrenzing. Idealiter wordt zo de 
begrenzing van magnetische anomaliën in kaart gebracht. Deze anomaliën duiden vooral op 
baksteen in de ondergrond. Houtbouw kan maar moeilijk worden gemeten; 

• Op basis van de zo verkregen contour wordt een karterend booronderzoek uitgevoerd, idealiter 
met een boring om de 10 m en raaien om de 10 m, verspringend in een gelijkbenig 
driehoeksgrid. Op deze manier kan de gevonden contour worden gekalibreerd. Booronderzoek 
kan binnen zekere grenzen wel houtbouw detecteren, (erf)afval en perceelgreppels. Ook het 
landschap wordt in kaart gebracht en geeft informatie over de aard en verspreiding van de 
bewoning; 

 
Fase 3: Geofysisch onderzoek en booronderzoek – gedetailleerd beeld 

                                                           
17 De zone met boerderij en weg is niet meetbaar: deze worden daarom buiten beeld gehouden. Wel is de zone ten 
zuidwesten van de weg en rondom de boerderij meetbaar. 
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Op basis van het zo verkregen beeld wordt ingezoomd op zones met veel mogelijke steenbouw 
(locatie van de kerk, vluchtheuvel en eventuele overige steenbouw). Deze worden met behulp van 
elektrische weerstandsmeting verder onderzocht om bijvoorbeeld individuele structuren (huizen, 
kerk) in kaart te brengen. Idealiter worden deze weer gecontroleerd met behulp van een aantal (al 
dan niet verdichtende) controleboringen. 
Motivatie: het in kaart brengen van de aanwezige funderingen van de voormalige kerk en 
eventueel andere aan te treffen gebouwen (die uitgevoerd waren in steenbouw). 

 
Beperkingen 
Bij de uitvoering van het veldwerk dient rekening te worden gehouden met de volgende (mogelijk) 
beperkende factoren: 
- de aanwezigheid van de overkluisde watergang in de ondergrond van de akker ten noorden van de 

dijk. 
- de aanwezigheid van een hoogspanningskabel in de ondergrond van de akker ten noorden van de 

dijk. Naast een beperking voor het booronderzoek levert de aanwezigheid van deze kabel tot een 
afstand van ca. 20 m mogelijk verstoringen op in het beeld van magnetometrisch onderzoek. 

 
Onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek  

1. In welke mate is de bodem in het onderzoeksgebied verstoord?  
2. Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van het dijklichaam op het onderliggend archeologische 

niveau (zetting, verblauwing e.d.)? 
3. Wat is de exact locatie van de aangelegde werkputten van het in 1980 uitgevoerde onderzoek 

(noordelijk van de dijk)?  
4. Zijn er aanvullende gegevens op de reeds bekende bodemopbouw?  
5. Wat is de grondwaterstand ter plaatse van het gehele onderzoeksgebied? En wat kan hieruit worden 

geconcludeerd over de fysieke kwaliteit van de vindplaats?  
6. 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? 

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

8. Dient de zone van ruimtelijke vondstverspreiding op basis van het onderzoek te worden aangepast? 
9. Zijn er archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, diepteligging, 

kwaliteit en ruimtelijke verspreiding? 
10. Passen de resultaten van het onderzoek bij het beeld van de eerder gedane vondsten? 
11. Kan aanvullend iets worden gezegd over de interpretatie van de vondsten als de locatie van 

Aendijcke? 
12. Is er een ruimtelijk en functioneel onderscheid te maken binnen de begrenzing van de 

vindplaats (bijvoorbeeld kerk, kerkhof, huizenbouw)? 
13. Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats? 
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Figuren, tabellen en bijlagen 
Figuur 1a.  Ligging van het onderzoeksgebied (cirkel) met ARCHIS-waarnemingen (rood) op de IKAW 

en topografie (2014). 
Figuur 1b.  Ligging van het onderzoeksgebied (rood omlijnd) op het bestemmingsplan Buitengebied. 
Figuur 2.  Uitsnede van de geologische kaart (boven; RGD, 1977) en geomorfologische kaart (onder; 

Stiboka/RGD, 1987) van de omgeving van het onderzoeksgebied (weergegeven met rode 
omlijning). 

Figuur 3.  Uitsnede van de bodemkaart (boven; Stiboka, 1980) en de gedetailleerde bodemkaart van 
het Axeler Ambacht (onder; Ovaa & Bazen, 1969) van de omgeving van het 
onderzoeksgebied (weergegeven met rode omlijning). 

Figuur 4.  Uitsnede van het AHN2 (boven, schaal 1:10.000), een detail (linksonder, schaal 1:5.000) 
en een detail van het gebied ten noordwesten van Poonhaven met een bewerking in de 
vorm van schaduwheuvels (45° en 315°; rechtsonder, schaal 1:2.500). Bron: www.ahn.nl. 
A: verhoging; B: verhoging zuidelijk van de dijk; C: relatief hooggelegen zone oostelijk van 
de dijk; D: zuid-noord georiënteerde laagte; E: voormalige haven van Poonhaven. 

Figuur 5.  Uitsnede van de luchtfoto uit 1959 (boven) en 1970 (onder). Bron: geografisch loket 
Zeeland. A: cirkelvormige vlek; B: donkere vlek; C1 en C2: watergangen; D: grote 
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verkleuring; E1 (rode stippellijn): overkluisde watergang uit 1969; E2 (witte stippellijn): 
open watergang uit 1969. 

Figuur 6.  Luchtfoto’s van Poonhaven genomen op 6 april 1991. Bron: ZAA. De ligging van de 
hoogspanningskabel is zichtbaar als lichte lijn op de akker (weergegeven met rode pijlen). 

Figuur 7.  Luchtfoto uit 2005. Bron: gemeente Terneuzen. 
Figuur 8.  Luchtfoto’s van Poonhaven genomen op 11 juli 2011 (A. de Kraker). Met rode lijn is een 

verkleuring in het graan weergegeven die zou kunnen duiden op de kerk met zijbeuk. De 
blauwe stippellijn op de onderste foto betreft de locatie van de overkluisde watergang. De 
oranje lijn betreft de (globale) locatie van de hoogspanningskabel. 

Figuur 9.  Caarte van de nieuwe dijckagie van Saemslach" herdijkt in 1650. Gekarteerd door Jonas 
Wissche, gecopieerd in 1744 door D. W. C. Hattinga (bron Zeeuws Archief) met de situatie 
van het verdronken Aendijcke (rood omcirkeld). 

Figuur 10.  Kaarte van den Eylande van Axel en Neusen. oor D.W.C. Hattinga, 23 juni 1746 met 
ligging van het verdronken Aendijcke (rood omcirkeld), naar verkleinde kopie door W.T. 
Hattinga, 1739 naar origineel door P. Horlewijn, landmeter, 1690. Linksonder een 
uitvergroting van de locatie van het verdronken Aendijcke.  

Figuur 11.  Uitsnede van de kadastrale minuut uit ca. 1832 van het noordwestelijke deel van 
Poonhaven. Tevens is de oever van het Hellegat (en de haven van Poonhaven) 
weergegeven in het rechter deel van de kaart (op zo'n 60 tot 65 m oostelijk van de 
dijk).Bron: www.watwaswaar.nl 

Figuur 12.  Enkele foto’s van de aanleg van de overkluisde watergang in 1969. 
Figuur 13.  Enkele vondsten van De Kraker uit 1980. De foto’s zijn genomen door de heer R. van 

Dierendonck in het Museum Het Land van Axel op 11 oktober 2011. 
Figuur 14a.  Enkele foto’s van het onderzoek van De Kraker uit 1980 met het aangetroffen kistwerk in 

de grote werkput (bron ZAA). 
Figuur 14b.  Enkele foto’s van het onderzoek van De Kraker uit 1980 (bron ZAA). 
Figuur 14c.  Enkele foto’s van het aangetroffen profiel tijdens het onderzoek van De Kraker uit 1980 

(bron ZAA). 
Figuur 15.  Hypothese van de omvang van Aendijcke volgens Trachet (2010). 
Figuur 16.  Contouren van Aendijcke op basis onderhavig bureauonderzoek met geïntegreerd de 

locaties van de proefputten uit 1980, de gegraven waterloop in 1969 en de zichtbare 
structuren op het AHN en luchtfoto’s. Op basis van deze beschikbare gegevens is door 
RAAP een rechthoekig gebied geselecteerd waarbinnen de resten van Aendijcke te 
verwachten zijn. Het gebied in deze rechthoek komt in aanmerking voor nader 
archeologisch onderzoek. 

Figuur 17.  Advieskaart vervolgonderzoek verdronken dorp Aendijcke. 
 
Tabel 1.  Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen. 
 
Bijlage 1.  Tekst A. de Kraker (2015) 
Bijlage 2.  Opgravingstekeningen van het onderzoek van De Kraker uit 1980. 
Bijlage 3.  Beschrijving van de werkputten van het onderzoek van De Kraker uit 1980. 
Bijlage 4. Vondstenlijst van het onderzoek van De Kraker uit 1980 zoals gedeponeerd door museum Het 

Land van Axel bij het Zeeuws Archeologisch Depot. 
Bijlage 5. Lijst met gedetermineerd bot van het onderzoek van De Kraker uit 1980. 
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Late Dryas
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Subatlanticum

Laat
Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien

- 1945

- 1500
- 1250
- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450

- 1650

C
- 1850

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800

- 1100
- 1800

- 2000
- 2850

- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 35.000

- 12.500

463.000

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat

- 9700

- 450 voor Chr.

- 0

- 3700

- 7300
- 8700

- 1150 na Chr.

- 11.050
- 11.500
- 12.000

- 60.000

- 71.000

- 30.500

- 114.000
- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 322.000

- 384.000
- 416.000

- 13.500
- 12.500

- 336.000
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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 
feite om het aantal woningen, want in beginsel heeft elke woning een haardplaats. Bij de jaarlijkse 
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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 
geschetst met belang, situatie vlak voor verdwijning en de mogelijke locatie dat vergeleken kan worden 
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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. 

 
Aendijcke 
 

Inleiding 

Voor het bepalen van het belang van Aendijcke, de situatie vlak voor het verdwijnen van de site en de 
locatie zijn overwegend archivalia gebruikt. De hiervoor gebruikte bronnen zijn de twee everingboeken 
van de polder van West-Zaamslag (1557) en die van de Genderdijkepolder (1543). De everingboeken 
zijn voorlopers van het kadaster en geven een overzicht van alle pachters en landeigenaren met de 
ligging en grootte van de grond die ze pachten of gebruiken. Daarnaast geven deze documenten ook 
inzicht in de structuur van de polders in termen van straten, waterlopen, dijken en andere 
landschappelijke bijzonderheden. Verder is gebruikgemaakt van het kohier van de XXe penning van de 
parochie Zaamslag (1572). Geraadpleegd zijn ook de documenten die betrekking hebben op het 
domeinbeheer van de heer van Zaamslag, dat van de Tempeliers en van andere domeinheren. Verder 
is de correspondentie geraadpleegd, die gevoerd is in de laatste decennia van het bestaan van het 
middeleeuwse Zaamslag en de decennia daarna (Staatse periode). Tenslotte zijn kaarten geraadpleegd 
voor de oudere periode en die vlak erna. Daarnaast is ook het everingboek van Aendijcke (1564) 
gebruikt, luchtfoto’s en kladgegevens van de proefopgraving van 1980. 
 
Achtergrond en belang 

Aendijcke was een dorp dat onderdeel heeft uitgemaakt van de ambachtsheerlijkheid van Zaemslach, 
Aendijcke en Othene. Deze drie dorpen lagen eertijds op het voormalige eiland van Zaamslag. De 
kernpolders van deze heerlijkheid waren de polder van Ghenderdijcke, West-Saemslach, Groot-
Copwijck, Cleen-Copwijck, Oudt- en Nieuw-Othene, Diepenee en de ’s-Gravenpolder. Aan de oostzijde 
liep de Hulsterhaven richting Hulst. Aan de westzijde liep een oude inbraakgeul richting Axel, waarin 
lager polders zijn bedijkt, waarin Triniteyt is ontstaan en de Westvaart naar Axel is gegraven. Aan de 
zuidzijde lag een krekenstelel waarin later de Capellepolder, Pouckepolder en Strijpeepolders zijn 
bedijkt. 
De Aendijckepolder was in de zestiende eeuw 1.160 gemeten (516 ha) groot en paalde in het 
noordwesten aan de Westerschelde. Dit dijkstuk liep van Campen (noorden) richting zuidwesten tot aan 
de Ruiterdijk (scheiding met Oudt-Othenepolder) en was 1.058,5 roeden (4.079 m) lang.18 Dit dijkstuk 
stond onder flinke druk van de zee, waardoor er met grote regelmaat inlaagdijken werden aangelegd, 
waardoor delen van de polder werden opgegeven. De vele dijkputten aan de oostzijde van de zeedijken 
getuigen van het halen van klei voor de opmaak van de zeedijk. De oostzijde van de polder werd 
begrensd door de watergang van Beoostenblije met in het noorden de uitwateringssluis te Campen. De 
zuidzijde van de polder werd begrensd door een kreek, de zogeheten Aelbrechtszee. 
In 1564 is de polder volledig opgemeten en werd hiervan een ommeloper of everingboek gemaakt. 19 Dit 
register is een soort kadastraal overzicht van de Aendijckepolder, gemaakt om te weten hoeveel ieder 
bezat of bewerkte in verband met het betalen van het dijkgeschot. Gewoon land betaalde een vol 
geschot, dijkgedeelten en de vlieten bij Aelbrechtszee een half geschot. De polder was opgedeeld in 
acht grote belopen of blokken, begrensd door wegen/straten en waterlopen. De belangrijkste 
waterlopen waren de Watergang van Beoostenblije die tevens de oostelijke begrenzing van de polder 
was en de tweede belangrijke waterloop was de Watergang van Aen- en Ghenderdijcke. Beide 

                                                           
18 De Kraker (1997), 120. 
19 KMM, TH, D-16. 
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watergangen mondden in sluizen uit bij Campen (d.i. het noorden van de polder). Dit was een waterziek 
gedeelte van de polder en werd ‘quaden houck’ genaamd. Daarnaast liepen er nog wat kleine 
waterlopen en lagen er oude kreekrestanten zoals de Weergeune ten westen van Aendijcke, de 
Honsvliet in het zevende beloop en de Scoudervliet in het achtste beloop. De belangrijkste wegen 
waren die naar het zuiden (Zuijtstraete) tot in Zaamslag en de straat vanuit het dorp richting oosten. Al 
deze straten waren onverharde landwegen. Op plaatsen waar de straten de watergangen kruisten lagen 
duikers, zogeheten ‘holen’. 
 

 
Fig. 1. Reconstructie van landschapselementen uit het everingboek (1564) van Aendijcke op de kaart van Fr. 
Horenbault (1569). 
 
Een opvallend verschijnsel in de Aendijckepolder zijn ook de drie vluchtheuvels. De reden voor dit soort 
verhoogde plekken in het landschap was gelegen in het gevaar voor overstroming. De vele 
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stormvloeden uit het verleden, onder meer die in 1530, getuigen van het nut van dit soort 
vluchtplekken. Tijdens die overstromingen kwamen kennelijk nogal wat inwoners om het leven, want de 
veerman op Campen had toen vrijwel geen inkomsten.20 De belangrijkste en grootste vluchtheuvel lag 
aan de noordzijde van het dorp. Het is niet uitgesloten dat genoemde overstroming de aanleiding is 
geweest tot de bouw of aanpassing van de heuvel. 
Uit het everingboek van 1564 blijkt ook hoe versnipperd het grondeigendom was en hoe klein de 
percelen land waren. Gemiddelde grootte van een perceel land was 0,86 ha. Het land was eigendom 
van particulieren en van vele geestelijke instellingen. Enkele van die instellingen waren verbonden met 
de kerk van Aendijcke. 
De kerk van Aendijcke bezat 7,5 ha; pastorie 1,7 ha; de kapellen van de kerk bezaten 16,1 ha en de 
Heilige Geest van de kerk had 3,6 ha in eigendom. Met een totaal landbezit van 38,9 ha bezat de kerk 
van Aendijcke dus flink wat land dat werd gebruikt om de diensten in de kerk te onderhouden en het 
gebouw.21 Een van de diensten was gewijd aan de H. Barbara en Katherina. 22 In de Copwijkpolders aan 
de oostzijde van de Watergang van Beoostenblije, bezaten de kerk van Aendijcke en de Heilige Geest 
aldaar tezamen bijna 60 gemeten (26,7 ha) land.23 Er kan dus worden gesteld dat er voldoende 
inkomsten waren, zoals ook die van jaargetijden en giften om het kerkgebouw en diensten te Aendijcke 
in stand te houden.  
Behalve de kerk en de vluchtheuvel telt het dorp ook enkele tientallen huizen. Een aantal daarvan is in 
feite een kleine boerenhoeve, met name die aan de westzijde van het dorp.  
Tenslotte is er nog een indicatie die iets over het belang van Aendijcke zegt, het aandeel dat de 
parochie in de belastingen opbracht. De totale opbrengst van de zogeheten XXe penning was in 1571 
14 lb. 13 s 7 d gr. Dit is van alle acht parochies en plattelandsgebiedjes in het Axel Ambacht (met 
Kwartier van Terneuzen) slechts 5,6%, hetgeen betekent dat de parochie Aendijcke de geringste was in 
het Axelambacht. 
 
Toestand vlak voor het verdwijnen 

Aendijcke met de belendende polders is in 1569 in kaart gebracht door kaartschilder Franchoys 
Horenbault (figuur 2). Deze Gentenaar kende het gebied erg goed, want ook de Hulsterhaven, het 
gehele Land van Beveren, Saeftinghe en het Hulsterambacht heeft hij in de jaren erna in kaart 
gebracht. Daarnaast was hij ook in 1571 in Biervliet actief. Zijn kaart van de polders van Zaamslag en 
Aendijcke is gemaakt in opdracht van de St. Baafsabdij te Gent om een grens tussen tienden in kaart te 
brengen. De kaart laat tevens de dorpen Zaamslag en Aendijcke zien. Aan de hand van de schaal 
onder aan de kaart kan worden gereconstrueerd hoe groot Aendijcke toen was. Horenbault hanteert de 
Gentse roede, d.i. 3,8542 m. Dit betekent dat het de bebouwing van het dorp gemeten vanaf de 
Weerguene aan de westzijde tot aan de laatste perceeltjes aan de oostzijde circa 550 m lang was.  
De bebouwing van het dorp bestond uit een kruiskerk, opgetrokken uit rode baksteen en afgedekt met 
blauwe schaliën/leien. Op de kruising stond een octagonale zware vieringtoren afgesloten door een 
hoog rijzend puntdak met blauwe dakleien en een kruis in top. Tevens had die toren luidgaten. De 
ingang van de kerk moet aan de westzijde zijn geweest, gelet op de rechte gevel, het koor aan de 
oostzijde. Om de kerk heen was een begraafplaats, die rondom werd afgesloten door een stenen muur.  
Zuidwestelijk van de kerk kwamen de belangrijkste wegen in het dorp samen. De Zuidstraat naar 
Zaamslag, de straat langs de Weerguene naar zowel het noorden als het westen en de straat naar het 

                                                           
20 ZA, Za, nr. 68, kerkrekening Zaamslag 1532. 
21 RAK, Enn, 3006, kerkrekening Aendijcke 1539/44, komt echter maar tot 12,5 ha land, terwijl de HG van 
Aendijcke 21,4 ha bezat verspreid liggend in vele polders. 
22 RAK, Enn, oork. 7479 en 7180, 7 juni en 7 mei 1526 is er sprake van een altaar gewijd aan H. Kruis in de kerk 
van Aendijcke. 
23 SAG, De Bijlkoke, 406, everingboek Copwijck 1562. 
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oosten waar de molen over de Watergang van Beoostenblije stond op de dijk die de Aendijcke en 
Copwijckpolders scheidde. 
De verdere bebouwing van het dorp bestond uit circa 24 huisjes, waarvan de meeste boerenhoeven 
waren (zuid- en westzijde). Ook stonden nog gebouwen dicht bij de molen. De huizen waren 
grotendeels van hout en met riet afgedekt, een aantal had kennelijk nog stenen gevels en een andere 
dakbedekking. Tijdens de woelingen van de Watergeuzen in het gebied tussen 1572 en 1576 is hier 
geen brandstichting geweest en de Allerheiligenvloed van 1570 heeft in de Aendijckepolder geen 
invloed gehad. Dit betekent dat het dorp toen het in de zomer van 1584 onder water geraakte nog 
volledig intact was. 
 

 
Figuur 2. Aendijcke in 1569, geschilderd door Fr. Horenbault (RAG, K&Pl. 2647). Uit: De Kraker (2015). 

 
Het zeewater werd via Campen ingelaten, hoogstwaarschijnlijk door het vernielen van een of meerdere 
zeesluizen. Het water nam zijn koers door de hoofdwatergangen, in het bijzonder die van Beoostenblij, 
waardoor het water het dorp vanuit het oosten is begonnen aan te tasten en via de Weegeune vanaf 
het westen. Gelet op de tijd van inundatie en de geleidelijkheid waarmee dit ging, zijn de bewoners in 
staat geweest zich tijdig in veiligheid te brengen. Bij elk laagtij zullen ze bruikbare spullen uit het 
verdronken land hebben geborgen. 
Uiteindelijk is aan de oostzijde van het dorp het Hellegat als nieuwe inbraakgeul ontstaan, die 
geleidelijk aan zoveel water naar het zuiden voerde, en sinds 1586 ook tot rondom Axel, dat deze de 
bouwresten van het dorp van de oostkant is gaan eroderen. 
 
Locatie Aendijcke 
Het dorp Aendijcke lag op het kruispunt van landwegen dichtbij de watergang van Beoostenblije. De 
huidige locatie van het verdwenen dorp is de buurtschap Poonhaven. Meer in het bijzonder ligt een 
deel van de kerk onderaan de afrit naar beneden parallel aan de scheiding van dijklichaam met tuintjes 
en de akker.  
De proefopgraving van 1980, waarbij de proefsleuf (oostzijde) gelijnd was aan de garage van de 
dijkwoning, liet in het westelijke deel van de sleuf een funderingsrest zien, die parallel aan de scheiding 
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van dijklichaam met tuintjes en de akker liep.24 De oostelijke helft van de proefsleuf liet geen 
bebouwing zien, alleen afval. 
 

 
Figuur 3. Locatie van Kerk en kerkhof bij Poonhaven binnen de cirkel. De witte lijn geeft aan de oostwest lengte-as 
van het dorp herrekend naar de schaal gebruikt door Horenbault. Uit: De Kraker (2015). 

 
Vanaf de benedenzijde van de dijkoprit richting akker is in 1980 eerst een basislijn recht op de 
perceelscheiding van akker en dijklichaam gezet. Aan de westzijde zijn diverse proefputjes gegraven 
(1m x 1m) om de begrenzing van het om de kerk heen liggende kerkhof te bepalen. Op grond van 
aangetroffen skeletten kon een kromme lijn worden getrokken. Als deze als cirkel of ovaal wordt 
voltooid, komen de later aangetroffen funderingsresten van het kerkgebouw in het midden te liggen.  
 

                                                           
24 De Kraker (2004). 
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Figuur 4. Luchtfoto van Poonhaven genomen op 11 juli 2011. De top van de hoge boom bij de woning wijst op de 
plek van de kerk (foto De Kraker). Uit: De Kraker (2015). 
 
Gelet op de richting van de fundering (oostwest) en op de cropmarks op bijgaande luchtfoto (figuur 4) 
ligt het voor de hand aan te nemen dat het kerkgebouw parallel aan de weg/dijk ligt met het koor naar 
het oosten. De donker groene zone aan de noordzijde van de kerk volgt het silhouet van de bebouwing 
met de vluchtheuvel , zoals aangegeven op de plattegrond van Horenbault. 25 Figuur 4 laat de ligging 
van de kerk precies zo zien als door Trachet gereconstrueerd (Trachel 2010: fig.766) met het koor naar 
het oosten. 
 

                                                           
25 Trachet (2009-2010), 69-77; idem figuren 6 en 7, 54-66. 
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Bijlage 2. Opgravingstekeningen van het onderzoek van De 
Kraker uit 1980. 
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Bijlage 3. Beschrijving van de werkputten van het onderzoek 
van De Kraker uit 1980. 
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Bijlage 4. Vondstenlijst van het onderzoek van De Kraker uit 
1980 zoals gedeponeerd door museum Het Land van Axel bij 
Zeeuws Archeologisch Depot. 
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Bijlage 5. Lijst met gedetermineerd bot van het onderzoek van De Kraker uit 1980. 

Doos ID Soort Element Symmetrie aantal proximaal distaal Opmerkingen associatie tandformule dP4 P4 M1 M2 M3 
"13-05-83" 1980-AAN01007 mens femur rechts 1     robuurt: man?                
"13-05-83" Percee; Wolfert rund calcaneum links 1     vraat               
"13-05-83" Percee; Wolfert mens cranium   1                     
"13-05-83" Percee; Wolfert rund tibia onbekend 1                     
"13-05-83" Percee; Wolfert rund dentes superior rechts 1     M3               
"13-05-83" Percee; Wolfert schaap/geit humerus links 1                     
"13-05-83" Percee; Wolfert MM co onbekend 1                     
"13-05-83" Percee; Wolfert mens cranium   1                     
"13-05-83" Percee; Wolfert vogel, indet mandibula links 1                     
"13-05-83" Percee; Wolfert mens pijpbeen onbekend 2     cf.               
"13-05-83" Percee; Wolfert LM pijpbeen onbekend 1                     
"13-05-83" Percee; Wolfert MM pijpbeen onbekend 2                     
"13-05-83" Percee; Wolfert mammal pijpbeen onbekend 1                     
"13-05-83" Percee; Wolfert mammal indet. onbekend 1                     
"13-05-83" 1980-AAN-2026 schaap/geit metatarsaal links 1 nb onvergroeid                 
"13-05-83" 1980-AAN-1031 schaap/geit metatarsaal rechts 1                     
"13-05-83" 1980-AAN-1022 schaap/geit radius rechts 1 vergroeid nb                 

"13-05-83" 1980-AAN-2025 schaap/geit metatarsaal links 1 nb onvergroeid 
snijsporen: 
onthuiden               

"13-05-83" 1980-AAN-1046 schaap/geit maxilla links 1                     
"13-05-83" 1980-AAN-1013 schaap/geit cranium   1   hoornloos?                 
"13-05-83" 1980-AAN-1056 schaap/geit mandibula links 1         p(2)34m123 - f g e c 
"13-05-83" 1980-AAN-1059 schaap/geit mandibula links 1         dp234m12 h - f x C 
"13-05-83" 1980-AAN-1053 schaap/geit mandibula links 1         p(234)m123 - - l g g 
"13-05-83" 1980-AAN-66 schaap/geit mandibula rechts 1         p(2)34m123 - f g g e 
"13-05-83" 1980-AAN-1057 schaap/geit mandibula rechts 1         dp(23)4m123 l - g e C 
"13-05-83" 1980-AAN-1043 schaap/geit mandibula rechts 1         p(2)34m123 - j m h g 
"13-05-83" 1980-AAN-1058 schaap/geit mandibula rechts 1         dp234m12 g - e C - 
"13-05-83" 1980-AAN-1055 schaap/geit mandibula rechts 1         dp234m12 g - c C - 
LvA 1   schaap/geit humerus rechts 1 vergroeid vergroeid                 
LvA 1   schaap/geit pelvis links 1 vergroeid nb                 
LvA 1   varken vlu axiaal 1 onvergroeid onvergroeid                 
LvA 1   rund pelvis links 1 vergroeid nb                 
LvA 1   rund scapula links 1 nb vergroeid                 
LvA 1   rund pelvis axiaal 2 vergroeid nb   1             
LvA 1   rund ulna rechts 1                     
LvA 1   rund metatarsaal onbekend 1 nb vergroeid                 
LvA 1   LM costa onbekend 2                     
LvA 1   rund vlu axiaal 1 vergroeid vergroeid   1             
LvA 1   schaap/geit metatarsaal rechts 1                     
LvA 1   kat femur links 1 vergroeid vergroeid                 
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LvA 1   LM costa onbekend 6                     
LvA 1   rund scapula onbekend 1       1             
LvA 1   rund tibia axiaal 2 vergroeid vergroeid GL:34,3 cm 1             
LvA 1   rund vlu axiaal 5 vergroeid vergroeid   1             
LvA 1   rund femur axiaal 2 vergroeid vergroeid GL: 35,8 1             
LvA 1   rund sacrum axiaal 1       1             
LvA 1   rund tibia links 1 onvergroeid nb                 
LvA 1   rund radius rechts 1 vergroeid nb                 
LvA 1   rund humerus rechts 1 nb vergroeid   1             
LvA 1   schaap/geit tibia rechts 1 nb vergroeid                 
LvA 1   varken ulna links 1 nb vergroeid groot               
LvA 1   rund ulna rechts 1       1             
LvA 1   varken mandibula links 1         [m123 - - h d x 
LvA 1   rund radius links 1 nb vergroeid                 
LvA 1   rund ulna rechts 2                     
LvA 1   schaap/geit scapula links 1 nb vergroeid                 
LvA 1   rund pelvis links 1                     
LvA 1   rund femur links 1 nb vergroeid                 
LvA 1   vogel, indet sternum axiaal 1                     
LvA 1   rund cranium axiaal 2                     
LvA 1   lm pijpbeen onbekend 1                     
LvA 1   mens vlu axiaal 1     cf.               
LvA2 zak 56 mens scapula links 1                     
LvA2 zak 56 mens pelvis onbekend 1                     
LvA2 zak 56 mens tibia rechts 1 nb vergroeid                 
LvA2 zak 56 mens tibia rechts 1 nb vergroeid                 
LvA2 zak 56 mens tibia links 1 vergroeid vergroeid                 
LvA2 zak 56 mens cranium axiaal 7     fragmenten               
LvA2   mens tibia links 4                     
LvA2   mens tibia links 1 vergroeid nb                 
LvA2   mens tibia links 1 nb vergroeid                 
LvA2   mens tibia rechts 2 vergroeid nb                 
LvA2   mens tibia rechts 1 nb vergroeid                 
LvA2   mens tibia rechts 1 vergroeid vergroeid                 
LvA2   mens tibia rechts 2                     
LvA2   mens tibia onbekend 1                     
LvA2   mens femur links 3 vergroeid nb                 
LvA2   mens femur links 1 nb vergroeid                 
LvA2   mens femur onbekend 6                     
LvA2   mens humerus links 1 vergroeid vergroeid GL:34,3 cm               
LvA2   mens humerus links 1 nb vergroeid                 
LvA2   mens humerus rechts 2 vergroeid nb                 
LvA2   mens humerus rechts 1 vergroeid vergroeid                 
LvA2   mens humerus rechts 1                     
LvA2   mens ulna rechts 5 vergroeid nb                 
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LvA2   mens ulna rechts 1                     
LvA2   mens ulna onbekend 1                     
LvA2   mens ulna links 1 vergroeid nb                 
LvA2   mens ulna onbekend 1 nb vergroeid                 
LvA2   mens radius links 1 vergroeid nb                 
LvA2   mens radius onbekend 1                     
LvA2   mens radius rechts 1 nb vergroeid                 
LvA2   mens radius rechts 1                     
LvA2   mens sternum axiaal 1     manubrium               
LvA2   mens pelvis links 1                     
LvA2   mens scapula links 1                     
LvA2   mens costa onbekend 4                     
LvA2   mens clavicula rechts 1                     
LvA2   mens fibula rechts 1 nb vergroeid                 
LvA2   mens fibula onbekend 1                     
LvA2   mens cranium axiaal 5                     

LvA2   mens cranium axiaal 1     

man. Kleine 
osteoma's op 
frontale?               

LvA2   mens femur rechts 1 nb onvergroeid kind               
Prioriteit 4 losse zak mens femur rechts 1 vergroeid nb                 
  losse zak   femur rechts 1 vergroeid nb                 

  
doos met 2 
schedels   cranium axiaal 1     

kruisschedel, 
apical bone 
aanwezig  + 
wormian bones 
lambdoid suture. 
Man? Protruding 
occipitale   

24-28  am. 15/18 am 
35/36/38 am           

  
doos met 2 
schedels   cranium axiaal 1     

man? Wormian 
bones lambdoid. 
Rare vorm 
schedel: afgeplat 
achterhoofd . 
Klein ronde 
schedel 
gekregen    

24-28 am. 
3435363845464748am            

  losse schedel   cranium axiaal 1     

man? Juvebiel: 
M3 onderkaak 
niet door n nog 
in crypt\               

                
man, wprmian 
bones               
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man. Brede 
jukbeenderen… 
blank? Hoge en 
ronde schedel    

juveniel: 48 in crypt 
scuin. Slijtage niet 
juveniel. 21 anrest 
slecht te zien.            
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