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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, de Steenhoogte te Zaamslag, en geeft adviezen over eventueel te nemen vervolgstappen 
in de vorm van archeologisch non-destructief veldonderzoek (fase 2). 
 
Op basis van het bureauonderzoek geldt voor bewoningsresten uit de periode Paleolithicum - Bronstijd 
geldt een lage archeologische verwachting. Eventuele vindplaatsen uit het Midden Paleolithicum 
worden verwacht op de fluviatiele afzettingen van de Schelde (formatie van Koewacht). Laat 
Paleolithicum - Bronstijd bevinden zich vanaf de top van de pleistocene ondergrond (het dekzand). 
Voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd geldt een middelhoge 
verwachting. 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 worden bijgesteld. Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge 
verwachting voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In het 
onderzoeksgebied is aan het maaiveld vondstmateriaal aangetroffen. Het betreft met name veel 
bouwpuin, maar ook Pingsdorf, Andenne, roodbakkend aardewerk en metalen objecten. Het materiaal 
dateert uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd A. Een groot gedeelte hiervan ligt binnen een 
vondstconcentratie waar ook een brandplek is waargenomen met verbrand vondstmateriaal. Het 
vondstmateriaal ligt direct ten westen van een op de AHN zichtbare verhoging van 75 x 85 m. De 
Kraker (2015) suggereert op basis van het historisch-geografisch vooronderzoek dat de locatie mogelijk 
het voormalige ‘tSwanewerf of het pachtgoed van Herman van Steelandt betreft. Deze locaties zijn 
echter vooralsnog niet op historisch kaartmateriaal teruggevonden, noch kan het beschikbare 
vondstmateriaal die hypothese onderbouwen. Het aanwezige vondstmateriaal lijkt wel de duiden op 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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resten van een gebouw. Op basis van historisch kaartmateriaal worden geen structuren vanaf de 17e 
eeuw tot heden in het onderzoeksgebied verwacht. Mogelijk kunnen wel sporen van landgebruik en 
oorlogshandelingen uit deze periode in het onderzoeksgebied aanwezig zijn (landbouw, 
perceelsgreppels, etc).  
 
In het bestemmingsplan buitengebied is vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische 
dubbelbestemming geldt. Hieraan is Waarde-Archeologie 2 toegekend, d.i. vrijstelling voor onderzoek 
tot 500m2/0,5 m –Mv. Op basis van het in dit rapport beschreven bureauonderzoek kan dit 
gehandhaafd blijven. 
 
Om de vindplaats beter in kaart te kunnen brengen en te begrenzen is geadviseerd eerst een karterend 
booronderzoek in een 30 x 35 m grid uit te voeren en 4 lange boorraaien te plaatsen over de verhoging, 
de mogelijke gracht, de vondstconcentratie en brandplek om de geologische opbouw en verspreiding 
van archeologische indicatoren vast te kunnen stellen. Deze indicatoren kunnen navolgend met 
elektrische weerstandsmetingen worden onderzocht. Dit heeft tot doel individuele structuren in kaart te 
brengen en te kunnen duiden. Het onderzoek kan eventueel worden aangevuld met een 
oppervlaktekartering en metaaldetectieonderzoek. Verder wordt geadviseerd om het vondstmateriaal 
dat door dhr. G. de Zeeuw van het Schelpenmuseum is verzameld te inventariseren en analyseren.  
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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, de Steenhoogte te 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 
(diepte)ligging, datering, begrenzing en fysieke kwaliteit van de vindplaats is, teneinde deze 
vindplaatsen zo nodig en zo goed als mogelijk in de diverse bestemmingsplannen op te kunnen nemen. 
Uit het bureauonderzoek kunnen adviezen voortvloeien met betrekking tot nog nader uit te voeren 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 verwachte diepte en verspreiding waarop eventuele archeologische resten 
voorkomen? 

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

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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- Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 
worden omgegaan?  

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

 

1.3 Beschrijving onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied betreft tien locaties in de gemeente Terneuzen die in drie clusters (A, B en C) 
zijn verdeeld. Voorliggend rapport heeft betrekking op cluster A en wel op locatie Steenhoogte in 
Zaamslag. De Steenhoogte ligt circa 600 m ten noorden van Steenovens 10 te Zaamslag. Als 
onderzoekgebied heeft de gemeente een cirkel aangegeven met een straal van 500 meter rondom deze 
locaties (figuur 1a). De betreffende percelen zijn in gebruik als akkerland.  
 

 
 



13 
 

Beleidskader 

Het onderzoeksgebied valt binnen het bestemmingsplan-Buitengebied van de gemeente Terneuzen. Op 
figuur 1b is de indeling van Waarde Archeologie volgens het bestemmingsplan weergegeven geldend 
binnen het onderzoeksgebied. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat voor de percelen binnen de 
contouren van de vindplaats een archeologische dubbelbestemming geldt, waarvoor (in het geval van 
onderhavig onderzoeksgebied) een Waarde-Archeologie 2 geldt (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) en de heer drs. K.-J. Kerckhaert 
(SCEZ), dhr. G.de Zeeuw (Schelpenmuseum Zaamslag), dhr. Drs. R.M. van Dierendonck (SCEZ), dhr. 
J. Jongepier (SCEZ), dhr. Dr. A.M.J. de Kraker, dhr. R.J.H. Lensen, BA. 
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2. Archeologisch en historisch onderzoek 

2.1 Methode 
Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van verschillende bronnen informatie verzameld om 
inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw van de bodem en de sporen die 
de mens in het landschap heeft achtergelaten. Om een beeld te vormen over het voormalige landschap 
is onder andere gebruikgemaakt van verschillende geologische, geomorfologische en bodemkundige 
kaarten. Voor informatie over het reliëf in en rondom het plangebied is het Actueel Hoogtebestand van 
Nederland (AHN) geraadpleegd (www.ahn.nl) en luchtfoto’s van de gemeente Terneuzen, Google Earth 
en de luchtfotoatlas (Robas Producties, 1989; Kersbergen, 2004) bestudeerd. 
 
Om de bekende archeologische gegevens te inventariseren zijn de Cultuurhistorische Hoofdstructuur 
van de provincie Zeeland, het Zeeuws Archeologisch Archief, de Indicatieve Kaart van Archeologische 
Waarden (IKAW) en het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed geraadpleegd. Daarnaast is contact opgenomen met dhr. G. de Zeeuw, dhr. R. 
Lensen, dhr. A. de Kraker, dhr. R. van Dierendonck en dhr. J. Jongepier, die ten aanzien van Zaamslag 
en de Steenhoogte in het bijzonder aanvullende informatie konden verstrekken. Ook is het 
informatiepakket van de gemeente Terneuzen bestudeerd. Dit pakket behelst: 

o beleidsstukken; 
o geselecteerd historisch kaartmateriaal; 
o geselecteerde luchtfoto’s; 
o specifieke literatuur; 
o gegevens uit het ZAA indien aanwezig; 
o historisch-geografisch rapport van De Kraker (2015); 

 
Als startpunt van voorliggend onderzoek is intensief gebruikt gemaakt van het bureauonderzoek van de 
heer De Kraker (2015). Dit onderzoek is als bijlage opgenomen (bijlage 1). Voor het onderzoek naar de 
historische achtergrond van Zaamslag heeft hij o.a. de volgende bronnen gebruikt: 

- 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; 

- het kohier van de XXe penning van de parochie Zaamslag (1572); 
- documenten die betrekking hebben op het domeinbeheer van de heer van Zaamslag, dat van 

de Tempeliers en van andere domeinheren; 
- correspondentie gevoerd in de laatste decennia van het bestaan van het middeleeuwse 

Zaamslag en de decennia daarna (Staatse periode) 
- diverse historische kaarten. 

Naast het onderzoek van de Kraker zijn diverse sleutelwerken, zoals Gottschalk (1955, 1984) en 
Platteeuw, (1968) geraadpleegd. 
 
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van eventuele bebouwing en/of bodemverstoringen in het 
plangebied zijn onder andere historisch kaartmateriaal (www.watwaswaar.nl; www.zeeuwsarchief.nl) en 
het Bodemloket (www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Voor een volledig overzicht van de geraadpleegde 
bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst achter in dit rapport.  

http://www.ahn.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
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2.2 Geologie, Bodem en Landschap 
Landschappelijke situatie 

De pleistocene ondergrond van Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit oudere (midden en laat pleistocene) 
fluviatiele afzettingen voor van de Schelde: de Formatie van Koewacht. Deze afzettingen liggen onder 
het dekzand, dat is afgezet gedurende de laatste ijstijd. Het dekzandoppervlak vertoont een verhang in 
noordelijke richting. De landschappelijke ontwikkeling in het Holoceen (vanaf circa 10.000 voor Chr.) 
houdt nauw verband met de stijgende zeespiegel en de mate van openheid van de kust. In een laagte 
in het dekzandgebied van centraal en noordelijk Zeeland zocht de Schelde haar weg. Vanaf 7000 voor 
Chr. vormde zich vanuit deze laagte een getijdengebied. Door een verminderde invloed van de zee 
vanaf 4400 voor Chr. als gevolg van een meer gesloten kust verlandde het getijdengebied, wat de 
afwatering veenvorming in de hand werkte. De vorming van het Hollandveen nam een aanvang. Tot het 
Vroeg Neolithicum dagzoomde het dekzand in Zeeuws-Vlaanderen. Daarna werd het bedekt met 
Hollandveen (Vos & Van Heeringen, 1997).  
 
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).  
 
Vanaf 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. Naast opzettelijke inundaties 
vonden ook overstromingen plaats doordat de bodem sterk was verzwakt door het winnen van veen. De 
overstromingen door menselijk handelen betroffen naast opzettelijke inundaties ook inundaties doordat 
de bodem sterk verzwakt was door het winnen van veen.  
 
Geo(morfo)logie en bodem 

Eind jaren ‘60 van de vorige eeuw is een gedeelte van het voormalige waterschap ‘Het Axeler Ambacht’ 
door de Stichting voor Bodemkartering1 uit Wageningen intensief gekarteerd (Ovaa & Bazen, 1969). De 
hieruit voortvloeiende bodemkaarten hanteren een ander systeem dan tegenwoordig gebruikelijk: dit 
vergt enige toelichting. Lange tijd hanteerden geologen en bodemkundigen een model waarbij een 

                                                           
1 Tegenwoordig Onderzoeksinstituut Alterra, Wageningen UR. 
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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 1 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. 
 

Ovaa & Bazen, 1969: 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 1. Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen. 4 

 
Volgens de geologische kaart van Zeeuws-Vlaanderen ligt het grootste gedeelte van het 
onderzoeksgebied op kreekafzettingen van Duinkerke IIIb op oudere Afzettingen van Duinkerke (DIIIa 
op DII) op Hollandveen op pleistoceen zand (figuur 2; RGD, 1977: code Fo.3b met wybertjes). In het 
zuidwestelijke deel zijn kreekafzettingen van Duinkerke IIIa aanwezig (figuur 2; RGD, 1977: code 
Do.3a) en in het zuid(oost)elijke deel zijn kreekafzettingen van Duinkerke IIIb op oudere Afzettingen 
van Duinkerke aanwezig (figuur 2; RGD, 1977: code Do.3b met wybertjes). 
 
Wat betreft de kreekafzettingen gaat het om inbraken van geulen, waarbij het onderliggende veen en/of 
de pleistocene afzettingen deels zijn geërodeerd. Kreekafzettingen van Duinkerke II zijn afgezet in de 
periode 250 - 600 na Chr.; afzettingen van Duinkerke IIIb hebben een datering van na 1300 na Chr 
(tabel 1) 
 
De bestaande watergangen ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn de uitlopers van een 
getijdenkreek, de Otheense kreek. Op de geomorfologische kaart worden de kreken als afzonderlijke 
eenheden (‘kreekbedding’) weergegeven binnen een ‘vlakte van getijdenafzettingen al dan niet met 
welvingen of een getij-inversierug’ (figuur 3; Stiboka/RGD, 1987: resp. codes 2R13/14; 2M35 en 3L20).  
De bovenkant van het dekzand ligt tussen 2 en 3 m –NAP (Warning, 2013). 
 

                                                           
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 zijn de voor de archeologie niet relevante lagen uit de tabel gelaten. 
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De bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden (Stiboka, 1980; code: 
Mn25A). 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, is het onderzoeksgebied 
grotendeels gekarteerd als Nieuwland (schorgronden) op Oud- of Middellandgronden. De afzettingen 
worden binnen 40 cm -Mv (Ovaa & Bazen, 1969; code C1o) of tussen 40-80 cm -Mv verwacht (Ovaa & 
Bazen, 1969; code D2.3o, C2.3o) en bestaan uit kreekruggronden (Ovaa & Bazen, 1969: code R) die 
overgaan (code O) naar poelgronden (code P). In het westen is een deel als Nieuwland gekarteerd. Het 
gaat om schorgronden waarbij tot minimaal 1,2 m –Mv zavel / klei wordt aangetroffen (Ovaa & Bazen, 
1969; code D) of kreekbeddinggronden waarbij het zand dieper dan 0,6 m –Mv ligt (Ovaa & Bazen, 
1969; code DK). 
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In het DINOloket (www.dinoloket.nl) is slechts één relevante boring beschikbaar. Hieruit blijkt dat vanaf 
het maaiveld tot 2,2 m –Mv klei aanwezig is. De klei is afgezet op veen. Diepere lagen zijn niet 
gekarteerd. 
 
Op de bodemkaart staat in de directe omgeving van het onderzoeksgebied grondwatertrap VI 
aangegeven. Een grondwatertrap VI wijst erop dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 
40 en 80 cm -Mv en de laagste grondwaterstand meer dan 120 cm -Mv bedraagt. Een dergelijk 
variërende 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. 
 
Uit het bovenstaande valt te concluderen dat mogelijk aanwezige archeologische resten in het 
onderzoeksgebied waarschijnlijk zullen zijn afgedekt met getijdeafzettingen. 

 

http://www.dinoloket.nl/
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2.3 Actueel Hoogtebestand Nederland 
Met behulp van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN, www.ahn.nl) is het onderzoeksgebied 
onderzocht op het voorkomen van naar archeologische structuren of andere relevante structuren. 
Hiervoor zijn diverse kleurinstellingen gebruikt, waaronder ook hillshade (www.arcgis.com). Bij het 
analyseren van de AHN ten behoeve van het cultuurlandschap van vóór de inundatie is voorzichtigheid 
geboden aangezien het landschap daarna circa 70 jaar onderwater heeft gestaan en is afgedekt met 
Duinkerke III afzettingen. 
 
Op figuur 5 is de vindplaats (zie hiervoor § 2.6.) geprojecteerd op de AHN. Ter hoogte van de 
vindplaats is een duidelijke verhoging zichtbaar (A). De verhoging is min of meer rond met afmetingen 
van 75 x 85 m. Het hoogste punt ligt op circa 1,4 m +NAP. De verhoging lijkt op een eilandje in een 
laag gelegen terrein (blauw en groene delen). Binnen 60 m gemeten vanaf het hoogte punt loopt het 
maaiveld af naar 0,3 m +NAP. De verhoging kan niet worden gekoppeld aan de gegevens op de 
geo(morfo)logische- of bodemkaart. De verhoging lijkt omgracht. Echter de lagere delen rondom de 
verhoging staan in verbinding met een groter krekenstelsel (B). Aangezien water de weg van de minste 
weerstand volgt is het niet onlogisch dat de kreek zijn weg om de verhoging heen heeft gezocht en de 
aanwezige laagte dus een natuurlijke oorsprong heeft.  
 
Op de AHN zijn geen aanwijzingen voor ondergrondse resten van historische bebouwing 
waargenomen. 
 

http://www.ahn.nl/
http://www.arcgis.com/
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2.4 Luchtfoto-onderzoek 
In het kader van het onderzoek zijn luchtfoto’s van het plangebied bestudeerd. Het gaat onder andere 
om luchtfoto’s van 2005, 2012 en 2013 uit Google Earth (www.googleearth.nl), een foto van de 
gemeente uit 1989 en gepubliceert beeldmateriaal uit 1989 (Robas Producties, 1989) en 2003 
(Kersbergen, 2004).  
De meest duidelijke foto’s betreffen die van 1989 en 2003. Op de foto’s uit 1989 is een lichte vlek 
zichtbaar ter hoogte van de verhoging die zichtbaar is op de AHN (figuur 6: A). De lichte vlek wordt 
begrensd door een donkere omlijning (figuur 6b: B). Op de foto uit 2003 is in plaats van een lichte vlek 
juist een donkere ovale vlek zichtbaar.  
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Op de luchtfoto’s zijn geen (duidelijke) structuren van historische bebouwing waargenomen. 
 

 

2.5 Historische gegevens 
Bewoningsgeschiedenis 
Vermoedelijk gaat de eerste bewoning in Zaamslag terug tot in de 10e eeuw. In 980 wordt er reeds 
melding gemaakt van een ridder genaamd Jan van Zaamslag; diens opvolgers worden echter niet 
vermeld (Van den Broecke, 1978). Zaamslag wordt in 1163 voor het eerst genoemd als nederzetting 
(Ovaa & Bazen, 1969). Echter vermeld De Kraker (2015) dat het toponiem Zaamslag voor het eerst in 
1169 wordt gebruikt. Zaamslag ligt op een kreekrug opgebouwd uit Duinkerke II-afzettingen (het zgn. 
‘Oudland’). Samen met het naburige Aendijcke en Othene vormde het De Drie Prochiën en was het 
deel van de ambachtsheerlijkheid Zaamslag, dat deel uitmaakte van de Axelerambacht (de Kraker 
1997). De eerste bewoning heeft zich waarschijnlijk geconcentreerd rond de Torenberg, een motte 
waarvan de eerste fase vermoedelijk dateert uit eerste helft van de 13e eeuw (Van den Broecke, 1978).  
Vanuit de Braakman (een inbraakgeul) overstroomde de omgeving van Zaamslag verschillende keren. 
De overstromingen vonden onder meer plaats in 1375/ 1376, 1394 en 1404 (Gottschalk, 1955). Om een 
einde aan de overstromingen vanuit de Braakman te maken, werd aan het eind van de 15e eeuw de 
Landdijk van Terneuzen naar Westdorpe aangelegd. 
In 1570 teisterde de Allerheiligenvloed de omgeving van Zaamslag en in 1584 werd het Axeler-ambacht 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog in de strijd tegen de Spanjaarden onder water gezet. In 1584 werd de 
zeesluis te Kampen vernield, daarna die te Nieuw-Othene en in 1584 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 
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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 (De Kraker, 
2015).5 Pas rond 1650 werd het land weer droog gelegd en werd Zaamslag herbouwd op zijn 
oorspronkelijke locatie. Op historisch kaartmateriaal (Grooten, 1973; Canaletto, 1977; Wolters-
Noordhoff, 1992) is het plangebied onbebouwd (figuur 7a, 7b en 7c). De kaart van Visscher-Roman 
(Grooten, 1973) geeft de situatie weer van voor de herbedijkingen en dus niet de situatie in 1655. 
Daarnaast is de kaart een compilatie van een aantal andere kaarten en niet het resultaat van 
veldmetingen. 
 
Ten zuiden van het onderzoeksgebied is het toponiem ‘Steenovens’ afgebeeld (figuur 7c). Dit is 
waarschijnlijk ontstaan in het midden van de 19e eeuw. In deze periode zijn in de regio meerdere 
(kleine) steenbakkerijen gebouwd. Deze steenovens werden tijdelijk opgericht en lijken kort voor de 
komst van de zware industrie in de regio grotendeels verdwenen (Wilderom, 1973). In hoeverre 
daadwerkelijk steenbakkerijen ten zuiden van het onderzoeksgebied hebben gestaan, is niet met 
zekerheid te zeggen. 

                                                           
5 In de literatuur worden verschillende data genoemd. De Kraker, 2015 houdt 1584 aan, Platteeuw (1968) en van 
den Broecke (1987) houden 1586 aan. Mogelijk is de inundatie pas in 1586 volledig voltooid? 
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Locatie de Steenhoogte 6 

Achtergrond en belang 
De ‘steenhoogte’ ligt in de voormalige Ghenderdijckepolder. Deze polder werd in 1543 opgemeten ten 
behoeve van het heffen van de dijkgeschoten (tabel 2). 7  
 
Eerste beloop begonnen aent dorp van Saemslach opt ….bogaert wesende toebehoorenmde dhoirs 
van mr Jacopsse streckende noortwaert tusschen der straeten die loopt voorbij der priesteraige naer 
Ruijtersdijcke ende der Everijnghe van West Zaemslach tot aenden noortdijck  
Tweede beloop begonnen aende oostsijde vanden straet bij Aelbrecht See afcommende ende 
suijtwaert wtte totter straeken die loopt tot Gillis Audenaerde 

                                                           
6 Passage overgenomen uit De Kraker, 2015. 
7 ZA, Za, 71 everingboek van Ghenderdijcke 1543 in latere kopie. 
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Tderde beloop begonnen aen Aelbrecht Zee aen doostsijde vanden splitwaterganck loopende 
suijtwaert lancx den splitwaterganck tot aende straet ende alsoo tusschen Aelbrecht Zee ende der 
straeten streckende oostwaert tot aenden waterganck van Beoostenblije voor Jooris Gorijssdam 
hendende aldaer 
Tvierde beloop van dese heverijnghe aende hole opde hofstede daert Jooris Goorissen op woont also 
loopende lancx den waterganck van Beoostenblije tot aen Holenvliet staende noortwestwaert tusschen 
Holenvliet ende der straete hendende aende hole die licht inde selve straete over den waterganck van 
Ghenderdijck tusschen Pieter Sackx ende Willem dHoogsche 
Tvijfste beloop van dese heverijnghe begonnen aen hole die licht inde straete tusschen Willem 
dHooghe ende Pieter Sackx loopende suijtwaert lancx den waterganck tot voor Inghel Bruijns aende 
straete ende noort westaert tussche beede de straten hendende aen tdurp van Saemslach 
Tsesde beloop begonnen opde hofstede daer Pieter Valcke op woont lopende opde noortsijde vander 
straete lancx den waterganghe van Ghenderdijck te Holenvliet streckende alsoo lancx Holenvliet tot 
opde waterganck van Beoostenblije hendende opt pachtgoet vanden hoirs Herman van Steelant.  
Tsevenste beloop gebonnen aende hole te Roodenhuuse loopende also tusschen de dijck ende straet 
naer de heije totter heverijnghe van Westzaemslach keerende noortwaert hendende opt Santgars 
bijden hospitaele van Saemslach. 
 
 
 
 
 
Beloop Ghenderdijckepolder 
beloop beschrijving gemeten roeden 
1. nw hoek tot Ruiterdijk 95 117 
2. bij Aelbrechtsee 52 50 
3. zuid van Aelbrechtzee 110 185 
4. Tussen watergang Beostenblije      
  en watergang Ghenderdijcke 67 34 
5. tussen twee straten 226 30 
6. lopend tot waterg Beoostenblije 203 233 
7. Zuidwesthoek tot Zaamslag 447 17 
8. dijken (niet van belang)     
  Totaal 1202 66 

Tabel 2. Omvang beloop Ghenderdijckepolder (De Kraker, 2015). 

 
Hieruit blijkt dat de polder werd verdeeld in zeven belopen of blokken. Elk blok vormde min of meer een 
eenheid besloten door straten, waterlopen en kreken (Aelbrechtszee). Belopen een tot en vier zijn van 
weinig belang, wel belopen vijf tot en zeven. Deze blokken vormden de zuidelijke helft van de polder. In 
het oosten en zuiden liep grotendeels de watergang van Beoostenblije, want alleen in beloop zeven 
wordt vermeld dat een aantal percelen aan een dijk paalt (figuur 8). Dit kan echter ook de bescheiden 
scheidingsdijk tussen de Ghenderdijcke en West-Zaamslagpolder zijn.  
In beloop zes wordt het pachtgoed van Herman van Steelandt vermeld, een vooraanstaand 
grondbezitter en iemand die in zijn tijd diverse openbare functies heeft bekleed (zie hierna). Het 
pachtgoed omvatte 66 gemeten en 19 roeden (29,5 ha). Dit liep in het oosten door tot aan de 
watergang van Beoostenblije en in het zuiden aan een straat. Hoewel verdere omschrijving ontbreekt, 
ligt het vrijwel voor de hand ervanuit te gaan dat een dergelijk belangrijk pachtgoed een omwalde site 
is geweest, zoals ook Horenbault in het noordoosten van genoemde polder heeft getekend. In datzelfde 
beloop wordt ook een pachtgoed vermeld met de naam ‘tSwanewerf. Ook dit pachtgoed, bescheiden 
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van omvang liep in het oosten door tot aan genoemde watergang en paalde aan het land van Herman 
van Steelandt.  Een ander stenen gebouw ‘tRoodehuijs’ komt voor in de verkaveling van de dijk en lag 
in het noordoosten van de polder bij de hole over de watergang van Beoostenblije. Ook Horenbault 
heeft het op de kaart ingetekend (figuur 8). 
 

 
De Steenhoogte kan dus worden geïdentificeerd als of ‘tSwanewerf of als het pachtgoed van Herman 
van Steelandt, aan welke laatste de voorkeur wordt gegeven op grond van het belang van deze 
persoon in zijn tijd. Ook in het everingboek van Beoostenblije komt hij als grondbezitter voor. In het 
XXIIe beloop bezat hij meer dan tien kleinere percelen grond. 8 Dit XXIIe beloop lag ver in het noorden 
van de evering. Ook elders in de evering had hij land, in totaal zo’n 43 gemeten (19,1 ha). 
Herman van Steelandt was geboren in 1476. Toen hij 38 was (1514) werd hij opgeroepen als expert op 
het gebied van dijkzaken om getuigenis af te leggen in de Zwinkwestie. 9 Hij bekleedde toen ook al 
enkele functies op dit terrein, zoals het ontvangerschap van dijken bij Zaamslag en rondom. Tevens 
was hij als deskundige nauw betrokken bij het dijkherstel bij Zaamslag en van de Landdijk van de Vier 
Ambachten in de jaren na de stormvloeden van 1509 en 1511. Daarnaast trad hij als baljuw van het 
Axelerambacht op in 1508 en 1509 en was hij aldaar voorschepen in 1513/14, 1518/19. 10  In het 
everingboek wordt gesproken over zijn erfgenamen, hetgeen betekent dat Van Steelandt toen al 
overleden was. 
 
Kennelijk is later een van zijn kinderen in zijn voetspoor gevolgd. In 1563/64 was Mr. Herman van 
Steelandt voorschepen van het Axelerambacht en in 1569/70 tweede schepen. 11 In het kohier van de 

                                                           
8 NA SG, 12.565, fol. 93ro passim. 
9 De Kraker (2014), 5. 
10 RAK Enn, 2996-2997; ARAB, RK, 42300. 
11 ARAB RK, 42322 en 42.325. 
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XXe penning van Zaamslag komt Herman van Steelandt voor als grondeigenaar die onder andere 15 
gemeten verpacht, naast ene Michiel van Steelandt. 12 
 
Toestand vlak voor het verdwijnen13 
Ongetwijfeld heeft het pachtgoed als grote boerderij tot in 1584 gefungeerd en is daarna verlaten. Gelet 
op de politiek die Zeeland ten aanzien van de verdronken landen en in het bijzonder de gebouwen 
heeft gevoerd, moet er vanuit worden gegaan dat de gebouwen ook hier systematisch zijn afgebroken 
tot op de fundering. Wat overbleef, waren walgracht, fundatieresten en alles wat van geen waarde was. 
De vraag waarom het pachtgoed niet door Fr. Horenbault op zijn kaart is getekend in 1569 is te 
verklaren uit het feit dat hij op die plaats zijn schaal en toelichting heeft getekend (figuur 8). 
Gelet op de bovenstaande omschrijving van een complex met walgracht van enige omvang, ligt een site 
voor de hand die op de kaart van 1624 als een eilandje in het schor is aangeduid en als zodanig 
terugkomt op de herdijkingskaart van de huidige Zaamslagpolder (figuur 9). 
 

 
De ligging van de Steenhoogte 

Het is de vraag of de plek waar vondsten zijn aangetroffen (zie § 2.6) daadwerkelijk overeenkomt met 
de ligging van ‘tSwanewerf of het pachtgoed van Herman van Steelandt. Het eiland op de kaart uit 
1624 waarvan De Kraker aanneemt dat het de Steenhoogte betreft zou, gezien de kenmerken op de 

                                                           
12 SAG rks. 28,  81/344, kohier XXe penning Zaamslag (1572), fol. 23 – 28ro. 
13 Passage overgenomen uit De Kraker, 2015. 
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AHN, inderdaad de goede locatie kunnen betreffen. Echter wordt op geen enkele bestudeerde kaart 
bewoning weergegeven ter hoogte van de locatie (tabel 3). 14  
 

Historisch kaartmateriaal   
Jaartal  Omschrijving  Relevante elementen 
 Voor inundatie  

1274 Dampierre kaart (RAG K&Pl 0007) Geen bebouwing 
 Na herdijking  

1550 
Kaart van Noord-Vlaanderen (RAG K&Pl 

0019) 
Geen bebouwing 

1550 Braakman (RAG K&Pl 2644) Geen bebouwing 

1569 Horenbault (RAG K&Pl 2647) Locatie niet zichtbaar vanwege schaalstok 

1624 RAG K&Pl 915 Eilandje zichtbaar, maar geen bebouwing 

1651 Visscher (Stockman & Everaers, 1997) Geen bebouwing. Kapelle Polder wel zichtbaar 

1655 Visscher-Roman (Grooten, 1973) Geen bebouwing. Kapelle Polder wel zichtbaar  

1746 Kaarte van eijlande van Axel (Hattinga) 
Geen bebouwing. Kapelle Polder wel zichtbaar net als de 

uitlopers van de Otheense kreek. 

1746 
Kaarte van Saamslach en 

geannexeerde polders (Hattinga) 

Geen bebouwing. Kapelle Polder wel zichtbaar net als de 

uitlopers van de Otheense kreek. 

1811-

1832 

Kadastrale Minuut, Gemeente 

Zaamslag, Sectie F, blad 04 
Situatie duidelijk te onderscheiden. Geen bebouwing 

1830-

1850 

Topografische Militaire Kaart 

(www.watwaswaar.nl) 

Situatie duidelijk te onderscheiden. Geen bebouwing, wel een 

ovaalvormig fenomeen 

1857 
Topografische Militaire Kaart 

(www.watwaswaar.nl) 

Situatie duidelijk te onderscheiden. Geen bebouwing. 

Ovaalvormig fenomeen verdwenen. 

1912 
Topografische Militaire Kaart 

(www.watwaswaar.nl) 
Situatie duidelijk te onderscheiden. Geen bebouwing 

1951 
Topografische Militaire Kaart 

(www.watwaswaar.nl) 
Situatie duidelijk te onderscheiden. Geen bebouwing 

Tabel 3. Overzicht van relevante historische kaarten. 

 
2.6 Archeologische Gegevens 
Archeologische verwachting 

Op de IKAW valt het onderzoeksgebied in een zone met een lage tot zeer 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). 
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#).  
 

                                                           
14 De afwezigheid van bebouwing kan mogelijk worden verklaard door het doel waarvoor de kaart is gemaakt. 
De kaarten van Visscher en van Visscher-Roman moeten echter met enige terughoudendheid worden gebruikt. 
Deze kaarten geven de situatie weer van voor de herbedijkingen en dus niet de situatie in respectievelijk 1651 en 
1655. Daarnaast zijn deze kaarten een compilatie van een aantal andere kaarten en niet het resultaat van 
veldmetingen. 
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Bekende archeologische resten 

In het kader van dit onderzoek is ARCHIS II geraadpleegd15 en het Schelpenmuseum bezocht. Binnen 
het tijdsbestek was het niet mogelijk een complete inventarisatie van het vondstmateriaal van de locatie 
in het Schelpenmuseum te maken en op te nemen in het rapport. Hieronder volgt per een globale 
opsomming van enkele vondsten. 
  
In ARCHIS zijn binnen het onderzoeksgebied drie waarnemingen weergegeven:  

• ARCHIS-waarnemingsnummers 439875, 439877: Tijdens de archeologische begeleiding is een 
klein aantal sporen aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met het agrarisch 
gebruik van het plangebied. Deze sporen bestaan uit sloten/greppels en (afval)kuilen. Op basis 
van het vondstmateriaal dateren deze sporen uit de 17e eeuw tot en met de 20e eeuw 
(Warning, 2014). Daarnaast is gebleken dat de top van het dekzand (deels) verspoeld is 
voordat het overgroeid is geraakt met veen; dat er zones zijn waar de top van het veenpakket 
veraard is en dat de top van de kwelderafzettingen zijn ontkalkt (Warning, 2014).  

• ARCHIS-waarnemingsnummer 427513: het gaat om een booronderzoek waarbij 
kreekafzettingen zijn aangetroffen. In twee boringen werd een cultuurlaag met baksteenpuin 
aangetroffen uit de Late Middeleeuwen of Nieuwe tijd (Warning, 2013). Meer is over deze 
locatie helaas niet bekend, aangezien deze waarneming met zekerheid is gerelateerd aan 
locatie Steenhoogte.16 

 
In het Schelpenmuseum te Zaamslag zijn o.a. de volgende vondsten aanwezig: o.a. (fragmenten van) 
kloostermoppen, keramisch bouwmateriaal, steengoed (o.a. Raeren), heel veel roodbakkend 
(geglazuurd) aardewerk, Pingsdorf, Andenne, metalen artefacten (munten, lakenlood, gewichtje?, 
zilveren hanger, knoop.). 
  
Vondstverspreiding 

Met betrekking tot de vondstverspreiding is in juni 2015 gesproken met Gerrit de Zeeuw die al decennia 
lang oppervlaktekarteringen uitvoert op percelen in en rondom Zaamslag. De heer De Zeeuw geeft aan 
dat op de drie percelen binnen het onderzoeksgebied veel vondstmateriaal aanwezig is. Op basis van 
het bureauonderzoek, de percelen met betredingstoestemming, de omvang van de vondstverspreiding 
(figuur 10) en de verhoging op de AHN (figuur 5) is het onderzoeksgebied verkleind en de vindplaats 
afgebakend. De vindplaats-contour is weergegeven op figuur 10. Op het meest westelijke perceel, 
binnen het rode ovaal is sprake van een vondstconcentratie en een brandplek met verbrande vondsten. 
De concentratie die door dhr. De Zeeuw wordt aangegeven ligt direct ten westen van de zichtbare 
verhoging op de AHN. De vondsten betreffen voornamelijk (keramisch) bouwpuin en daarnaast is 
Pingsdorf, Andenne en veel roodbakkend aardewerk gevonden. De heer De Zeeuw geeft verder aan 
dat in het noordelijke deel van het meest westelijk gelegen perceel het oudste vondstmateriaal is 
aangetroffen (Pingsdorf) en hoe meer naar het oosten toe hoe jonger de datering van het materiaal. 
 
 
 
 

                                                           
15 ARCHIS III was op moment van schrijven nog niet volledig te raadplegen. 
16 ARCHIS III was op moment van schrijven nog niet volledig te raadplegen. Genoemde resultaten zijn 
afkomstig uit een bureauonderzoek van een ander archeologisch onderzoek. De diepteligging van de cultuurlaag 
is om die reden nog onbekend. 
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Gespecificeerde archeologische verwachting 

• 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 
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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. Tijdens 
vooronderzoek ten behoeve van de aanleg van N61 in het noorden van Zaamslag is houtskool 
aangetroffen op het dekzand (Jansen, 2000). Hoewel houtskool zonder overige archeologische 
indicatoren geen uitsluitsel geeft over de aan- of afwezigheid van een vindplaats laat het zien 
dat de top van het dekzand lokaal nog intact is en vindplaatsen aanwezig kunnen zijn. 
Eventuele vindplaatsen uit het Laat Paleolithicum - Bronstijd bevinden zich vanaf de top van de 
pleistocene ondergrond (het dekzand). Dit wordt op basis van de boring uit het DINOloket 
dieper dan 2,5 m -Mv verwacht aangezien er binnen die diepte geen dekzand is waargenomen. 
Indien een vindplaats aanwezig is gaat het 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.  

• Voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd geldt een 
middelhoge verwachting. 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 worden 
bijgesteld. Eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd bevinden zich in (de top 
van) het Hollandveen. Deze wordt op basis van de boorstaten van het DINOloket verwacht op 
circa 2,2 m –Mv te beginnen. Bij eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeins tijd gaat 
het vermoedelijk om losse huisplaatsen/boerderijen (oppervlakte van ca. 200 tot 1.000 m²) of 
om een verzameling van boerderijen/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. Dergelijke 
vindplaatsen worden verder gekenmerkt door een (ijle) vondstspreiding van aardewerk, de top 
van het veen kan veraard zijn en vondst-/cultuurlagen kunnen aanwezig zijn. Binnen de 
vindplaatsen kan, behalve aardewerk, ook hout(skool), natuursteen en metaal aanwezig zijn. 
Mogelijk kunnen ook sporen voorkomen van agrarisch gebruik van de locatie, zoals 
greppelsystemen en sporen van percelering. 

• Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit 
de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Vanwege het aantreffen van veel bouwmateriaal wordt 
verwacht dat op deze locatie in de Late Middeleeuwen / Nieuwe tijd A een gebouw heeft 
gestaan. Verwacht wordt dat deze resten zich met name concentreren op het hoger gelegen 
deel, zichtbaar op de AHN. De horizontale verspreiding wordt weergegeven op figuur 10. Over 
de verticale verspreiding is niks bekend. Op basis van historisch kaartmateriaal worden geen 
structuren vanaf de 17e eeuw tot heden in het onderzoeksgebied verwacht. Mogelijk kunnen 
wel 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, Geoloket en de gedetailleerde bodemkaart 
van Ovaa & Bazen (1969) heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor bodemverstoringen die dieper 
reiken dan de bouwvoor.  
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De hoeveelheid vondstmateriaal aan het maaiveld impliceert dat de (top van) het archeologisch niveau 
is verstoord. Zeer waarschijnlijk zijn de archeologische resten verstoord door agrarisch grondgebruik 
(diepploegen, uitbaggeren van sloten e.d.).  
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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 is aan het maaiveld vondstmateriaal aangetroffen. Het betreft met name 
veel bouwpuin, maar ook Pingsdorf, Andenne, roodbakkend aardewerk en metalen objecten. Het 
materiaal dateert uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd A. Een groot gedeelte hiervan ligt binnen een 
vondstconcentratie waar ook een brandplek is waargenomen met verbrand vondstmateriaal. Het 
vondstmateriaal ligt direct ten westen van een op de AHN zichtbare verhoging van 75 x 85 m. De 
Kraker (2015) suggereert dat de locatie mogelijk het voormalige ‘tSwanewerf of het pachtgoed van 
Herman van Steelandt betreft. Deze locaties zijn echter vooralsnog niet op historisch 
kaartmateriaal teruggevonden, noch kan het beschikbare vondstmateriaal die hypothese 
onderbouwen. Het aanwezige vondstmateriaal lijkt wel de duiden op resten van een gebouw. 
 
 
• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied? 
o 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); 

o 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. Voor bewoningsresten op het dekzand uit de periode Laat 
Paleolithicum - Bronstijd geldt een lage archeologische verwachting.  

o Voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd geldt 
een middelhoge verwachting. Indien blijkt dat (de top van) het Hollandveen in het 
onderzoeksgebied is geërodeerd of gemoerneerd dient de verwachting voor de 
aanwezigheid van vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd naar beneden toe 
worden bijgesteld.  

o Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor archeologische 
resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd A gerelateerd aan de bewoning. 
Vooralsnog is de context van de vindplaats onbekend. Er zijn geen harde bewijzen dat 
op de locatie ‘tSwanewerf of het pachtgoed van Herman van Steelandt aanwezig is. 
Voor archeologische resten uit de Nieuwe tijd B en C geldt een lage verwachting. Voor 
deze periode geldt dat er geen resten van bebouwing wordt verwacht. Op basis van 
het historisch kaartmateriaal lijkt het onderzoeksgebied agrarisch gebied. Eventueel 
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kunnen wel archeologische resten gerelateerd aan het agrarisch gebruikt en 
landschapsinrichting (greppels e.d.) worden verwacht. 

 
• Wat is de verwachte diepte en verspreiding waarop eventuele archeologische resten 

voorkomen? 
Eventuele vindplaatsen uit het Laat Paleolithicum - Bronstijd bevinden zich in de top van de 
pleistocene ondergrond (het dekzand). Dit wordt op basis van de boring uit het DINOloket dieper 
dan 2,5 m -Mv verwacht. Eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd bevinden zich 
in (de top van) het Hollandveen. Deze wordt op basis van de boorstaat van het DINOloket verwacht 
rond 2,2 m –Mv verwacht. De archeologische resten uit de Late Middeleeuwen / Nieuwe tijd A 
bevinden zich in de top van de Duinkerke II getijdenafzettingen die zijn afgedekt door Duinkerke III-
afzettingen. De dikte van dit pakket is niet bekend.  
Verwacht wordt dat de archeologische resten zich met name concentreren op het hoger gelegen 
deel in het landschap binnen de aangegeven vindplaats-contour.  
Op basis van niet-systematisch uitgevoerde oppervlaktekarteringen door dhr. G. de Zeeuw blijkt 
direct ten westen op de flank van de op de AHN zichtbare verhoging een vondstconcentratie en 
een brandplek aanwezig te zijn. Op figuur 10 is de globale omvang hiervan weergegeven. Het 
oudste vondstmateriaal is aangetroffen in het noordelijke deel van het westelijke perceel binnen de 
vindplaats-contour. Hoe verder naar het oosten hoe jonger het vondstmateriaal wordt. 
 
• Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan?  
Op basis van het bureauonderzoek is het onderzoeksgebied verkleind en de vindplaats afgebakend 
voor vervolgonderzoek. De begrenzing is bepaald aan de hand van de te betreden percelen, de 
omvang van de vondstverspreiding (figuur 10) en de verhoging op de AHN (figuur 5). In het 
bestemmingsplan Buitengebied is vastgelegd dat voor de percelen binnen de contouren van de 
vindplaats een archeologische dubbelbestemming geldt met een Waarde- Archeologie 2 waarvoor 
een vrijstelling geldt voor onderzoek tot 500m2 en 0,5 m –Mv. Indien in de toekomst 
bodemverstorende werkzaamheden op het terrein zullen plaatsvinden, dient deze te worden 
getoetst aan het gemeentelijke beleid. Indien de ingreep buiten de vrijstellingsgrenzen valt dient 
het terrein voorafgaand aan de werkzaamheden archeologisch te worden onderzocht binnen de 
AMZ-cyclus en conform de eisen van de vigerende versie van de KNA. De gemeente Terneuzen is 
hierbij bevoegd gezag.  

 
• 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. Geadviseerd wordt deze verspreidingszone door middel van non-
destructief vervolgonderzoek in kaart te brengen. Een karterend booronderzoek kan uitsluitsel 
geven over de mate van verstoring en de ruimtelijke (horizontalen en verticale) vondstverspreiding. 
Daarnaast kan een combinatie van geofysisch onderzoek, oppervlaktekartering en booronderzoek 
worden ingezet voor het opsporen en het in kaart brengen van de contouren van 
vondstconcentraties, funderingen en daaraan gerelateerde andere structuren. Een uitgebreid 
advies wordt in §3.2 verwoord. 
 

3.2 Advies 
Op basis van het bureauonderzoek is het onderzoeksgebied verkleind en de vindplaats afgebakend 
voor vervolgonderzoek. Opgemerkt moet worden dat de grens geen vaststaand gegeven is. Het 



39 
 

vervolgonderzoek dient meer inzicht te geven in de exacte begrenzing van de (laat) middeleeuwse 
sporen en sporen uit de Nieuwe tijd alsmede dient het vervolgonderzoek in kaart te brengen of de 
verwachting voor de top van het veen en het dekzand dient te worden bijgesteld. 
 
Bestemmingsplan buitengebied 

In het bestemmingsplan buitengebied is vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische 
dubbelbestemming geldt. Hieraan is Waarde-Archeologie 2 toegekend, d.i. vrijstelling voor onderzoek 
tot 500m2/0,5 m –Mv. Op basis van het in dit rapport beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd 
blijven. 
 
Archeologisch vervolgonderzoek 

Op basis van de in § 3.1 geschetste overwegingen en uitgangspunten wordt geadviseerd nader 
onderzoek uit te voeren op het vondstmateriaal van dhr. G de Zeeuw (Schelpenmuseum) en om binnen 
de voorlopige vindplaats-contour een booronderzoek, geofysisch onderzoek en oppervlaktekartering uit 
te voeren.  
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Voor het vervolgonderzoek geldt de volgende fasering en motivatie: 

1. In eerste instantie wordt voorgesteld een karterend booronderzoek uit te voeren binnen de 
contouren van de vindplaats. Dit booronderzoek bestaat uit een verspringend boorgrid van 
30 x 35 m. Alle boringen worden gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm 
(tot 1,2 m –Mv) en een guts met een diameter van 3 cm (vanaf 1,2 m –Mv). 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 
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plaatsvindt voor de Romeinse tijd. Indien binnen 3,0 m –Mv geen veen wordt aangetroffen 
mag de boring worden gestaakt. Per raai wordt één boring gezet tot in de top van het 
dekzand. Indien binnen 5,0 m –Mv geen dekzand wordt aangetroffen mag de boring 
worden gestaakt. Voor het dekzand geldt dat een dergelijke hoeveelheid boringen als een 
verkenning wordt gezien. De kans op het aantreffen van vindplaatsen uit het Paleolithicum 
- Neolithicum is zeer klein op basis van een dergelijk booronderzoek. Wel kan worden 
vastgesteld of de top van het dekzand intact is. De boringen worden lithologisch conform 
NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en digitaal ingemeten in 
RD en NAP.  
Motivatie: het karterend booronderzoek heeft met name tot doel in detail de intactheid van 
het bodemprofiel te bepalen, alsmede het type bodemprofiel en de ruimtelijke 
vondstverspreiding; Dit onderzoek dient uitsluitsel te geven over de begrenzing van de 
vindplaats(en) alsmede een landschappelijke inbedding opleveren van de laat 
middeleeuwse sporen; Daarnaast kan op basis hiervan een uitspraak worden gedaan met 
betrekking tot de verwachting voor de dieper gelegen potentiele archeologische niveaus 
(top veen en top dekzand). 

2. Voorgesteld wordt gelijktijdig met fase 1, twee noord-zuid (raai A en B) en twee oost-west 
(raai C en D) georiënteerde boorraaien te plaatsen over de verhoging zichtbaar op de AHN 
en de vondstconcentratie en brandplek op het westelijke perceel. De lengte van deze 
raaien bedraagt ongeveer 140 m. De boringen worden om de 10 m gezet. Het totaal aantal 
te zetten boringen bedraagt daarmee circa 30. In het veld wordt één boring gezet met als 
doel monstername van de brandplek ten behoeve van een C14-datering. Hiertoe dient in 
het veld bepaald te worden welke locatie het meest geschikt is voor bemonstering. Op 
deze locatie wordt met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm een boring gezet tot 
minimaal 10 cm onder de brandlaag, De brandlaag wordt per 10 cm bemonsterd. 
Motivatie: Doel van deze boorraaien is om zoveel als mogelijk inzicht te krijgen in de 
opbouw van de bodem en de ruimtelijke verspreiding van archeologische indicatoren. Naar 
verwachting levert dit samen met fase 1 een nieuwe begrenzing op van de vindplaats op 
basis waarvan stap 6 kan worden uitgevoerd; Doel van de monstername is te achterhalen 
wanneer de brand heeft plaatsgevonden. 

3. Geadviseerd wordt om aanvullend het gebied systematisch af te lopen. Hiertoe dient het 
perceel in vakken te worden ingedeeld. De vondsten worden per vak verzameld en 
verwerkt tot een vondstverspreidingskaart. Deze kaart betreft een vondstverspreiding op 
basis van materiaalcategorie en datering. Bij de oppervlaktekartering kan eventueel 
gebruik worden gemaakt van publieksparticipatie en de AWN. Deze oppervlaktekartering 
dient aangevuld te worden met een slootkantinspectie. Indien na analyse van het 
vondstmateriaal een datering voor de brandplek kan worden vastgesteld is een C14-
datering van de genomen monsters uit fase 3 niet noodzakelijk.  
Motivatie: de kartering geeft op snelle en goedkope wijze inzicht in de aanwezigheid van 
archeologische resten in de ondergrond, of ruimtelijk-functionele verschillen hierin. De 
beperking ligt erin dat alleen aangeploegde resten zo kunnen worden gekarteerd; 

4. Omdat het terrein onderhevig is aan landbouwactiviteiten zoals ploegen wordt voorgesteld 
gelijktijdig met de oppervlaktekartering een metaaldetectie-onderzoek te laten 
plaatsvinden. De locatie van de objecten wordt ingemeten in RD en NAP. Na afloop van 
het metaaldetectie-onderzoek wordt een selectierapport opgesteld dat wordt voorgelegd 
aan de bevoegde overheid en de depothouder. Alle te deponeren objecten dienen te 
worden gedetermineerd en geconserveerd. 
Motivatie: het veilig stellen van metalen objecten uit verstoorde context (bouwvoor). 



42 
 

5. Op basis van de resultaten van het booronderzoek en de oppervlaktekartering kunnen een 
aantal zones worden aangewezen waar een eventuele gracht / waterloop, steenbouw of 
een concentratie van vondstmateriaal wordt verwacht. Geadviseerd wordt deze zone(s) 
met behulp van elektrische weerstandsmeting verder te onderzoeken om individuele 
structuren in kaart te brengen. Idealiter worden deze weer gecontroleerd met behulp van 
een aantal controleboringen. De toepassing van geofysische technieken is een wetenschap 
op zich. Elke techniek heeft zijn zeer specifieke toepassingsgebied. In bovenstaand advies 
is hier rekening mee gehouden, en is daarnaast gelet op de bodem en 
bodemeigenschappen in Zeeland – op basis van uitgebreide ervaring op tientallen 
onderzoekslocaties (voor een voorbeeld zie Verschoof-Van der Vaart, 2014). 
Motivatie: het elektrisch weerstandonderzoek heeft tot doel op relatief snelle en goedkope 
wijze het voorkomen van steenbouw in detail in kaart te brengen. Om die reden is het 
zinvol om de resultaten van de eerdere fases als uitgangspunt van het geofysisch 
onderzoek te gebruiken. Electrische weerstandonderzoek geeft (meer) inzicht in de 
begrenzing van individuele structuren en de mogelijke functie en grootte ervan. 

 
Beperkingen 
De percelen zijn in eigendom van particulieren. Hiervoor geldt op het moment van schrijven nog geen 
betredingstoestemming. Voor aanvang van eventueel vervolgonderzoek dient betredingstoestemming te 
worden aangevraagd bij desbetreffende particulieren. 
Voorafgaand aan het booronderzoek dient een KLIC-melding te worden uitgevoerd om de ligging van 
kabels en leidingen te lokaliseren. 
 
Onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek 
1. In welke mate is de bodem in het onderzoeksgebied verstoord?  
2. Zijn er aanvullende gegevens op de reeds bekende bodemopbouw?  
3. Wat is de grondwaterstand ter plaatse?  
4. Wat is de te verwachten conserveringstoestand? 
5. 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? 

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

7. Wat is de ruimtelijke (horizontale en verticale) verspreiding van het vondstmateriaal? Zijn hierin 
duidelijke verschillen waarneembaar met betrekking tot de datering van het materiaal? Zijn er 
specifieke activiteitenzones aan te wijzen?  

8. Zijn er archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, diepteligging, 
kwaliteit en ruimtelijke verspreiding? 

9. Wat is de exacte omvang en datering van de brandplek?  
10. Is er een ruimtelijk en functioneel onderscheid te maken binnen de begrenzing van de vindplaats 

(bijvoorbeeld huis, gracht, bijgebouwen)? 
11. Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats? 
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Bronnen 
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Figuren, tabellen en bijlagen 
Figuur 1a. De ligging van het onderzoeksgebied (zwart), omliggende ARCHIS-waarnemingen (rood) en 

AMKterreinen (blauw) geprojecteerd op de top10 van Nederland (www.pdok.nl); inzet: 
ligging in Nederland (ster). 

Figuur 1b. De ligging van het onderzoeksgebied (zwart) geprojecteerd op het bestemmingsplan 
Buitengebied (www.ruimtelijkeplannen.nl). Binnen het onderzoeksgebied geldt de Waarde-
Archeologie 2. 

Figuur 2. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte cirkel) op een uitsnede van de geologische kaart 
van Zeeuws-Vlaanderen (RGD, 1977). 

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

Figuur 4. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte cirkel) op een uitsnede van de bodemkaart van 
Axeler Ambacht (Ovaa & Bazen, 1969). 

Figuur 5. Ligging van het onderzoeksgebied (zwart) geprojecteerd op de AHN (www.ahn.nl). 
Figuur 6. Locatie Steenhoogte op een luchtfoto uit 1989 (bron: gemeente Terneuzen). 
Figuur 7a. Globale ligging van het onderzoeksgebied (rood) op de kaart van Visscher - Roman uit 
 1655 (Grooten, 1973). 
Figuur 7b. Globale ligging van het onderzoeksgebied (rood) op de kaart van Hattinga uit 1724-1755 
 (Canaletto, 1977). 
Figuur 7c. Ligging van het onderzoeksgebied op een kaart uit de Grote Historische Provincie Atlas 

Zeeland uit 1856 - 1858 (Wolters-Noordhoff, 1992; schaal 1:25.000). 
Figuur 8. Kaart van Horenbault uit 1569 (RAG K&Pl 2647) met daarop aangegeven de watergang van 

Beoostelblije en de locatie van ‘tRoodehuijs (cirkel). 
Figuur 9. Polder Ghenderdijck na de herdijking (ZAA, Zeelandia Illustrata, 785). Hierop afgebeeld de 

loop van de Watergang van Beoostenblije (blauwe lijn) met de mogelijke locatie van het 
pachtgoed van Herman van Steelandt (gele cirkel) in het zesde beloop. 

Figuur 10. Vondstverspreiding locatie Steenhoogte geprojecteerd op de luchtfoto van de gemeente 
Terneuzen.  

Figuur 11. Advieskaart voor vervolgonderzoek Steenhoogte geprojecteerd op de luchtfoto van de 
gemeente Terneuzen. 

 
Tabel 1. Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen. 
Tabel 2. Omvang beloop Ghenderdijckepolder (De Kraker, 2015). 
Tabel 3. Overzicht van relevante historische kaarten. 
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Bijlage 1. Kraker, A.M.J., de, 2015. Zaamslag - Steenhoogte (p. 52-55) In: Historisch geografisch 
onderzoek naar elf archeologische sites in de gemeente Terneuzen.  
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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 



50 
 

(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 
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 
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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. 
 
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 
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. 
 
 
Zaamslag – Steenhoogte 
 
 
Inleiding 
Voor het bestuderen van de achtergrond en het belang van deze site, de toestand vlak voor het 
verdwijnen en de mogelijke locatie is gebruikgemaakt van hetzelfde bronnenmateriaal als voor 1 
(Zaamslag – Torenberg) en 2 (Zaamslag – Tempel/hospitaal). 
 
Achtergrond en belang 
De ‘steenhoogte’ ligt in de voormalige Ghenderdijckepolder. Deze polder werd in 1543 opgemeten ten 
behoeve van het heffen van de dijkgeschoten. 17  
 
Eerste beloop begonnen aent dorp van Saemslach opt ….bogaert wesende toebehoorenmde dhoirs 
van mr Jacopsse streckende noortwaert tusschen der straeten die loopt voorbij der priesteraige naer 
Ruijtersdijcke ende der Everijnghe van West Zaemslach tot aenden noortdijck  
Tweede beloop begonnen aende oostsijde vanden straet bij Aelbrecht See afcommende ende 
suijtwaert wtte totter straeken die loopt tot Gillis Audenaerde 
Tderde beloop begonnen aen Aelbrecht Zee aen doostsijde vanden splitwaterganck loopende 
suijtwaert lancx den splitwaterganck tot aende straet ende alsoo tusschen Aelbrecht Zee ende der 
straeten streckende oostwaert tot aenden waterganck van Beoostenblije voor Jooris Gorijssdam 
hendende aldaer 
Tvierde beloop van dese heverijnghe aende hole opde hofstede daert Jooris Goorissen op woont also 
loopende lancx den waterganck van Beoostenblije tot aen Holenvliet staende noortwestwaert tusschen 
Holenvliet ende der straete hendende aende hole die licht inde selve straete over den waterganck van 
Ghenderdijck tusschen Pieter Sackx ende Willem dHoogsche 
Tvijfste beloop van dese heverijnghe begonnen aen hole die licht inde straete tusschen Willem 
dHooghe ende Pieter Sackx loopende suijtwaert lancx den waterganck tot voor Inghel Bruijns aende 
straete ende noort westaert tussche beede de straten hendende aen tdurp van Saemslach 
Tsesde beloop begonnen opde hofstede daer Pieter Valcke op woont lopende opde noortsijde vander 
straete lancx den waterganghe van Ghenderdijck te Holenvliet streckende alsoo lancx Holenvliet tot 
opde waterganck van Beoostenblije hendende opt pachtgoet vanden hoirs Herman van Steelant.  
Tsevenste beloop gebonnen aende hole te Roodenhuuse loopende also tusschen de dijck ende straet 
naer de heije totter heverijnghe van Westzaemslach keerende noortwaert hendende opt Santgars 
bijden hospitaele van Saemslach 
 
                                                           
17 ZA, Za, 71 everingboek van Ghenderdijcke 1543 in latere kopie. 
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beloop   gemeten roeden 

1. nw hoek tot Ruiterdijk 95 117 
2. bij Aelbrechtsee 52 50 
3. zuid van Aelbrechtzee 110 185 
4. Tussen watergang Beostenblije      
  en watergang Ghenderdijcke 67 34 
5. tussen twee straten 226 30 
6. lopend tot waterg Beoostenblije 203 233 
7. Zuidwesthoek tot Zaamslag 447 17 
8. dijken (niet van belang)     
  Totaal 1202 66 

 
 
Hieruit blijkt dat de polder werd verdeeld in zeven belopen of blokken. Elk blok vormde min of meer een 
eenheid besloten door straten, waterlopen en kreken (Aelbrechtszee). Belopen een tot en vier zijn van 
weinig belang, wel belopen vijf tot en zeven. Deze blokken vormden de zuidelijke helft van de polder. In 
het oosten en zuiden liep grotendeels de watergang van Beoostenblije, want alleen in beloop zeven 
wordt vermeld dat een aantal percelen aan een dijk paalt. Dit kan echter ook de bescheiden 
scheidingsdijk tussen de Ghenderdijcke en West-Zaamslagpolder zijn.  
In beloop zes wordt het pachtgoed van Herman van Steelandt vermeld, een vooraanstaand 
grondbezitter en iemand die in zijn tijd diverse openbare functies heeft bekleed (zie hierna). Het 
pachtgoed omvatte 66 gemeten en 19 roeden (29,5 ha). Dit liep in het oosten door tot aan de 
watergang van Beoostenblije en in het zuiden aan een straat. Hoewel verdere omschrijving ontbreekt, 
ligt het vrijwel voor de hand ervanuit te gaan dat een dergelijk belangrijk pachtgoed een omwalde site 
is geweest, zoals ook Horenbault in het noordoosten van genoemde polder heeft getekend. In datzelfde 
beloop wordt ook een pachtgoed vermeld met de naam ‘tSwanewerf. Ook dit pachtgoed, bescheiden 
van omvang liep in het oosten door tot aan genoemde watergang en paalde aan het land van Herman 
van Steelandt.  Een ander stenen gebouw ‘tRoodehuijs’ komt voor in de verkaveling van de dijk en lag 
in het noordoosten van de polder bij de hole over de watergang van Beoostenblije. Ook Horenbault 
heeft het op de kaart ingetekend. 
 
De Steenhoogte kan dus worden geïdentificeerd als of ‘tSwanewerf of als het pachtgoed van Herman 
van Steelandt, aan welke laatste de voorkeur wordt gegeven op grond van het belang van deze 
persoon in zijn tijd. Ook in het everingboek van Beoostenblije komt hij als grondbezitter voor. In het 
XXIIe beloop bezat hij meer dan tien kleinere percelen grond. 18 Dit XXIIe beloop lag ver in het noorden 
van de evering. Ook elders in de evering had hij land, in totaal zo’n 43 gemeten (19,1 ha). 
Herman van Steelandt was geboren in 1476. Toen hij 38 was (1514) werd hij opgeroepen als expert op 
het gebied van dijkzaken om getuigenis af te leggen in de Zwinkwestie. 19 Hij bekleedde toen ook al 
enkele functies op dit terrein, zoals het ontvangerschap van dijken bij Zaamslag en rondom. Tevens 
was hij als deskundige nauw betrokken bij het dijkherstel bij Zaamslag en van de Landdijk van de Vier 
Ambachten in de jaren na de stormvloeden van 1509 en 1511. Daarnaast trad hij als baljuw van het 
Axelambacht op in 1508 en 1509 en was hij aldaar voorschepen in 1513/14, 1518/19.20  In het 
everingboek wordt gesproken over zijn erfgenamen, hetgeen betekent dat Van Steelandt toen al 
overleden was. 
                                                           
18 NA SG, 12.565, fol. 93ro passim. 
19 De Kraker (2014), 5. 
20 RAK Enn, 2996-2997; ARAB, RK, 42300. 
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Kennelijk is later een van zijn kinderen in zijn voetspoor gevolgd. In 1563/64 was Mr. Herman van 
Steelandt voorschepen van het Axelambacht en in 1569/70 tweede schepen. 21 In het kohier van de XXe 
penning van Zaamslag komt Herman van Steelandt voor als grondeigenaar die onder andere 15 
gemeten verpacht, naast ene Michiel van Steelandt. 22 
 
Toestand vlak voor het verdwijnen 
Ongetwijfeld heeft het pachtgoed als grote boerderij tot in 1584 gefungeerd en is daarna verlaten. Gelet 
op de politiek die Zeeland ten aanzien van de verdronken landen en in het bijzonder de gebouwen 
heeft gevoerd, moet er vanuit worden gegaan dat de gebouwen ook hier systematisch zijn afgebroken 
tot op de fundering. Wat overbleef, waren walgracht, fundatieresten en alles wat van geen waarde was. 
De vraag waarom het pachtgoed niet door Fr. Horenbault op zijn kaart is getekend in 1569 is te 
verklaren uit het feit dat hij op die plaats zijn schaal en toelichting heeft getekend. 
 
Huidige locatie 
Gelet op de bovenstaande omschrijving van een complex met walgracht van enige omvang, ligt een site 
voor de hand die op de kaart van 1624 als een eilandje in het schor is aangeduid en als zodanig 
terugkomt op de herdijkingskaart van de huidige Zaamslagpolder 
 

 
Fig. 9.1. Fragment van bedijkingskaart van de Zaamslagpolder met het gedeelte van de vm. Ghenderdijckepolder. 
Hierop de loop van de Watergang van Beoostenblije met de mogelijke locatie van het pachtgoed van Herman van 
Steelandt in het zesde beloop (RAG, K&Pl. 915, fragment). 

 
In het huidige veld bevindt deze locatie zich tussen 600 en 700 meter op het eind van de toegangsdreef 
die uitkomt op de vm. N61 even oostelijk van de rotonde. 

                                                           
21 ARAB RK, 42322 en 42.325. 
22 SAG rks. 28,  81/344, kohier XXe penning Zaamslag (1572), fol. 23 – 28ro. 
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