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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 één van deze
vindplaatsen, de Tempelhof en Hospitaal 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
tot hoge verwachting. In het verleden is op de locatie Hospitaal een munt uit de laat Romeinse tijd
gevonden (gegevens ZAA). 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 worden bijgesteld. Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge
verwachting voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd A. In het
onderzoeksgebied zijn ten zuiden van de Terneuzensestraat en ten westen van de Groeneweg in
Zaamslag skeletresten, funderingen, een Romeinse munt en veel vondstmateriaal uit de Middeleeuwen
en Nieuwe tijd A aangetroffen. Het betreft vondsten die zijn gedaan in de 19 e eeuw bij
egaliseringswerkzaamheden, bij archeologische onderzoeken in 2009 en 2010 en tijdens
oppervlaktekarteringen door dhr. G. de Zeeuw. Tot op heden zijn deze vondsten in verband gebracht
met de Tempelhof en het Hospitaal. Op basis van onderhavig bureauonderzoek wordt verwacht dat
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deze resten zeer waarschijnlijk gerelateerd kunnen worden aan de Tempelhof te meer omdat op
historische kaarten op deze locatie vermelding wordt gemaakt van o.a. Grooten Tempel, Cleijne
Tempel, Tempel, Tempelhof en de luchtfoto’s duidelijke ‘cropmarks’ laten zien. Zelden wordt op deze
locatie met naam verwezen naar een Hospitaal of Klooster. Alleen op de kaart van Horenbault wordt de
locatie van Spittael, mogelijk verwijzend naar Hospitaal, vermeld. Op basis van historisch
kaartmateriaal en het historisch-geografisch onderzoek van De Kraker (2015) kan geconcludeerd
worden dat binnen het onderzoeksgebied geen eenduidige aanwijzingen zijn dat het Hospitaal op deze
locatie heeft gelegen. Er zijn meer aanwijzingen dat het Hospitaal ter hoogte van de Molenstraat in
Zaamslag heeft gelegen in het gebied dat vroeger bekend stond als ’t Sand. Andere mogelijke opties
zijn de kruising Terneuzensestraat – Hoogtepad en de kruising Terneuzensestraat – Van der
Baanstraat. Ook is het nog mogelijk dat het Hospitaal in het noordwestelijke deel van het dorp heeft
gelegen. De aangetroffen archeologische resten op de locatie waar op dit moment de Tempelhof en het
Hospitaal worden verondersteld, in combinatie met de gegevens van de AHN en luchtfotografie geven
voldoende aanleiding om een gebouw van status of complex van gebouwen te verwachten. Echter is
daarmee nog niet aangetoond waartoe de resten hebben behoord.
Er worden in het onderzoeksgebied geen structuren vanaf de 17e eeuw tot heden verwacht. Mogelijk
kunnen wel sporen van landgebruik uit deze periode in het onderzoeksgebied aanwezig zijn (landbouw,
perceelsgreppels, etc).
In het bestemmingsplan is vastgelegd dat voor de percelen binnen de contouren van de vindplaats een
archeologische dubbelbestemming geldt, waarvoor gedeeltelijk een Waarde-Archeologie 1 geldt
(vrijstelling voor onderzoek tot 100m2 / 0,5 m –Mv) en gedeeltelijk een Waarde-Archeologie 2
(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 14 lange boorraaien te plaatsen om de geologische opbouw en
verspreiding van archeologische indicatoren vast te kunnen stellen. Deze indicatoren kunnen
navolgend met geofysische technieken onderzocht worden: magnetometermetingen en elektrische
weerstandsmetingen. 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
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 één van deze
vindplaatsen, de Tempelhof en Hospitaal 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 nondestructief archeologisch veldonderzoek om dit op een verantwoorde wijze mogelijk te maken.
Onderzoeksvragen
Voorafgaand aan het onderzoek zijn door de uitvoerder de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
-

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

-

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

-

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

-

Wat is de exacte ligging en begrenzing van de vindplaats(en)?
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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 Tempel / Hospitaal in
Zaamslag. Het gaat om twee verschillende complexen waarvan de exacte ligging niet bekend is. Binnen
het onderzoeksgebied zijn twee locaties waar in het verleden archeologische waarnemingen zijn
gedaan die wijzen op de aanwezigheid van funderingen in de bodem. Tot op heden wordt de locatie ten
zuidoosten van Terneuzensestraat 64 (‘t Vlaanderhof) in Zaamslag de Tempel of Tempelhof genoemd.
De vindplaats direct ten westen van de kruising Terneuzensestraat – Groeneweg is bekend onder de
naam Hospitaal. Of op deze locaties daadwerkelijk de Tempelhof van de Orde van de Tempeliers en
het Hospitaal van de Johannietersorde heeft gelegen is vooralsnog niet bekend. Daarom heeft de
gemeente als onderzoeksgebied een cirkel getrokken met een straal van 500 meter rondom deze
locaties (figuur 1a). Voor de leesbaarheid en het onderscheid tussen de twee locaties zullen ze worden
aangeduid met de naam Tempelhof (T) of Hospitaal (H). In de laatste paragraaf van §2.5 zal worden
besproken in hoeverre de locatie aanduidingen gehandhaafd kunnen blijven. De betreffende percelen
zijn in gebruik als akkerland. Op deze percelen is een beetje reliëf zichtbaar.
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Beleidskader
Het onderzoeksgebied valt binnen het bestemmingsplan-Buitengebied van de gemeente Terneuzen. Op
figuur 1b is de indeling van de 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
gedeeltelijk een Waarde-Archeologie 1 geldt (vrijstelling voor onderzoek tot 100m2 / 0,5 m –Mv) en
gedeeltelijk een 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) 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
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 bureauonderzoek 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), van der Baan
(1859) 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.
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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 Bodemkartering 1 uit Wageningen intensief gekarteerd (Ovaa & Bazen, 1969). De
hieruit voortvloeiende bodemkaarten hanteren een ander systeem dan tegenwoordig gebruikelijk: dit
1

Tegenwoordig Onderzoeksinstituut Alterra, Wageningen UR.
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vergt enige toelichting. Lange tijd hanteerden geologen en bodemkundigen een model waarbij een
afzetting gekoppeld werd aan een bepaalde periode van afzetting. Was de afzetting ergens gedateerd
dan werd deze datering geëxtrapoleerd naar alle plekken in Nederland waar dit specifieke laagje
voorkwam. Deze chronostratigrafische indeling op basis van wat het trans- en regressiemodel 2 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 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)
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).
Op de geomorfologische kaart zijn de kreken ter hoogte van het onderzoeksgebied niet als
afzonderlijke eenheden (‘getij-inversierug’) weergegeven. De locatie wordt als een ‘vlakte van
getijdenafzettingen’ aangeduid (Stiboka/RGD, 1987: 2M35).

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 niet relevante archeologische lagen zijn uit de tabel gelaten.
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De bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden (Stiboka, 1980; code:
Mn25A en in het uiterste noorden Mn35A). 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
gekarteerd als Nieuwland (schorgronden) op Oud- of Middellandgronden (Ovaa & Bazen, 1969). De
afzettingen worden binnen 40 cm -Mv (code C1o) of tussen 40-80 cm -Mv verwacht (code B2.3o,
C2.3o) en bestaan uit kreekruggronden (code R) die overgaan (code O) naar poelgronden (code P).
Op basis van boorgegevens uit het DINOloket (www.dinoloket.nl) blijkt dat de bodem ter hoogte van
locatie Hospitaal bestaat uit een kleipakket afgezet op veen. Het veen begint tussen 1,6 m – 2,2 m –
Mv. In een boring ten zuiden van de kruising Groeneweg – Terneuzensestraat gaat het veen in de
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boring op circa 2,9 m –Mv over in een humeus dekzandpakket. Dit betekent dat het dekzandlandschap
op deze locatie nog intact is. Meer naar het westen blijkt uit de boorgegevens een bodemopbouw
bestaande uit klei op zand op veen. De ene keer wordt aangegeven dat het zand net als de klei
behoord tot de Formatie van Naaldwijk, de andere keer dat het behoord tot de Formatie van Boxtel. Ter
hoogte van de locatie Tempelhof begint het veen op circa 3,5 m –Mv. Er is geen onderliggend dekzand
aangeboord. Dit betekent dat het dekzand hier dieper dan 3,5 – 4,0 m –Mv ligt.
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 uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd in het onderzoeksgebied zijn afgedekt met getijdeafzettingen.
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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). Daarnaast
zijn reeds uitgevoerde AHN analyses uit publicaties (de Kraker, 2015; Lensen, 2013) bestudeerd. 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 het plangebied geprojecteerd op de AHN. Op de weergave zijn twee duidelijke
verhogingen zichtbaar. Rondom de eerste verhoging (A) is een cirkelvormige laagte aanwezig (B). De
laagte staat in verbinding met het noordelijk gelegen kreeksysteem (C) en de vlakte van
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getijdeafzettingen in het zuiden (D). De geo(morfo)logische- en bodemkaart geven voor de deze
locaties geen oude kreekgeul weer. Waarschijnlijk gaat het om een nog niet gekarteerde kreekgeul.
Mogelijk betreft de laagte een restant van een voormalige gracht aangesloten op een oude kreekgeul.
Dat de natuurlijke waterloop is gebruikt als gracht of dat een latere kreek zijn weg heeft gezocht in
reeds aanwezige laagte behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Op de herdijkingskaart van
Zaamslag (ZAA, Zeelandia Illustrata, afb 785) is op deze locatie een kreek getekend (figuur 9: A). De
verhoging bij A heeft een omvang van circa 60 x 100 m. Opvallend is de zichtbare laagte waar de
aangetroffen funderingen ter hoogte van de kruising Terneuzensestraat – Groeneweg (F) zijn
gevonden. Op basis van de AHN zou de zichtbare verhoging ten noorden van de Terneuzensestraat (G)
een aannemelijkere locatie zijn voor bebouwing.
De hoger gelegen delen van locatie Hospitaal ten zuiden van de Terneuzensestraat (G) corresponderen
slechts gedeeltelijk met de code C1o

5

op de bodemkaart van het Axeler Ambacht (Ovaa & Bazen,

1969). Het hoogste punt ligt op circa 1,36 m +NAP. De hoger gelegen delen van locatie Tempelhof (A)
corresponderen met de code 1R (kreekruggronden) van de bodemkaart van het Axeler Ambacht. Het
terrein ligt op circa 1,38 m +NAP en daarmee circa 35 cm hoger dan de rest van het maaiveld. De
cirkelvormige laagte (B) ligt circa 20 tot 40 cm lager dan het omringende maaiveld. De laagte komt min
of meer overeen met de structuur die zichtbaar is op de luchtfoto uit 1989 (figuur 6).
Op de AHN zijn geen aanwijzingen voor ondergrondse resten van historische bebouwing
waargenomen.

5

C1o betekent Oud- of Middelland beginnend ondieper dan 40 cm (Ovaa & Bazen, 1969).
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2.4 Luchtfoto-onderzoek
In het kader van het onderzoek zijn luchtfoto’s van het onderzoeksgebied bestudeerd. Het betreft een
luchtfoto met onbekend jaartal en uit 1974 afkomstig uit het Zeeuws Archeologisch Archief en
aangeleverd door de gemeente Terneuzen, luchtfoto’s van 2005, 2007 en 2013 uit Google Earth en
beeldmateriaal uit 1989 (Robas Producties, 1989) en 2003 (Kersbergen, 2004). Op de luchtfoto’s uit
1974 zijn twee hoekige structuren zichtbaar (figuur 6a: A en B). Locatie A komt overeen met de
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verhoging op de AHN (figuur 5: A), locatie B komt overeen met F op figuur 5. De structuren hebben
beide een noordwest-zuidoost oriëntatie. Binnen de structuren lijkt ook nog een interne verdeling
zichtbaar. De structuren zijn ook zichtbaar op figuur 6b (A en B). Op de luchtfoto uit 2005 is alleen de
vierkante structuur in de zuidwesthoek van de kruising Terneuzensestraat – Groeneweg te zien (figuur
6c: B). Op de foto uit 2003 (niet afgebeeld) zijn geen structuren te zien maar valt een donkere vlek op
precies tussen de hierboven genoemde structuren. De ‘omgrachte’ structuur ten zuiden van ‘t
Vlaanderhof zoals Lensen weergeeft op de luchtfoto uit 2005 (Lensen 2012:p78) is niet herkend (figuur
6c: G) en ook niet op luchtfoto’s uit de andere jaren. Op de figuur 6a en 6b is naast de structuren ook
een restant van een kreekje zichtbaar (C). Dit kreekje is niet weergegeven op de geo(morfo)logische
kaart of bodemkaart, maar wel zichtbaar op de AHN (figuur 5) ten (zuid)westen van F. Ten noordoosten
van ’t Vlaanderhof is een witte vlek zichtbaar op de luchtfoto van 1974 en ook op de foto uit 2005 is
sprake van een lichte verkleuring (figuur 6a en 6c: D). Noch de AHN noch de geo(morfo)logische kaart
of bodemkaart geeft een verklaring hiervoor. Mogelijk houdt het verband met de 17 e eeuwse resten die
zijn aangetroffen bij een archeologische begeleiding van de aanleg van een hogedruktransportleiding
(zie §2.6). In het gebied ten noorden van de Terneuzensestraat zijn op de luchtfoto’s oost-west
georiënteerde verkavelingsgreppels te zien (figuur 6a, 6b, 6c: E), ten zuiden van de Terneuzensestraat
zijn deze noord-zuid georiënteerd (figuur 6a en 6b: F).
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2.5 Historische gegevens
Bewoningsgeschiedenis Zaamslag
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
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). 6 Pas rond 1650 werd het land weer droog gelegd en werd Zaamslag herbouwd op zijn
oorspronkelijke locatie.
Een overzicht van enkele belangrijke data en gebeurtenissen met betrekking tot de Tempelhof en het
Hospitaal zijn chronologisch vermelding in tabel 2. (Bron: De Kraker 2015)
Historische gebeurtenissen
Jaartal
e

13 eeuw

Omschrijving
Bouw kasteel van Tempeliers. Bekend als ‘de Tempel’ of Tempelhof. Mogelijk door o.a. Robert
van Maldeghem

1282

Gerard van de Maalstede begiftigd de Tempeliers met landerijen

1310-1338

Oprichting Hospitaal. Bronnen vermelden verschillende data van oprichting.

1312

Opheffing orde Tempeliers. Overdracht naar Hospitaalridders ofwel malteserridders of ridders van
St. Jan genoemd

1385

Gebouwencomplex wordt voorzien van wallen en grachten. Binnen wallen bouwde men een hoge
rechthoekige toren, voorzien van zwaar muurwerk en groot aantal schietgaten.

1452-1453

Belegering van Zaamslag. Gebouwen binnen de omwalling leden grote schade. Ook het Hospitaal
raakt beschadigd.

1540

Hospitaal wordt door Karel V verheven tot klooster in de derde orde van St. Franciscus.

1572 - ?

Klooster wordt verlaten, zusters vluchten naar Gent

1574

Overval Zaamslag door Zeeuwse krijgsbezetting van Terneuzen, grote schade

1584

Overval Zaamslag door Staatse bezettting van de Moffenschans bij Terneuzen, dorp verbrand

6

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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1584-1586

Inundatie. Prins Marits laat de dijken doorsteken.

1587

Melding van het systematisch verzamelen van bouwmateriaal

1649

Herdijking

Omstreeks

Alleen ruïnes Den Tempel, Hospitael en De toorn van Saemslach op de kaart

1650
Tabel 2. Chronologie van belangrijke jaartallen met betrekking tot de locatie Tempelhof en Hospitaal.

De Tempelhof
Belang en achtergrond 7
De commanderij van de Tempeliers ten westen van Zaamslag stamt van vlak voor 1200. Het gaat om
grondbezit van burggraaf Zeger II dat bij oorkonde van Boudewijn IX aan de Tempeliers werd
geschonken. 8 Het bezit bestond uit land en weiden, waarop paarden werden gefokt.
In de loop der eeuwen, met name na het ontbinden van de orde der Tempeliers in 1307-1314, bleef de
naam Tempeliershof of kortweg Tempeliers bestaan. Tijdens de circa 384 jaren dat de Tempeliers
rondom Zaamslag aanwezig zijn geweest, hebben de instelling en zijn opvolger een domein opgebouwd
dat tot een van de rijkste in het gebied kan worden gerekend. Dit domein bestond in de eerste plaats uit
land (tabel 3) dat in vele polders verspreid lag. Daarnaast bezaten de Tempeliers tienden en allerlei
andere rechten. Om dit goed te kunnen exploiteren was het Tempeliershof het administratieve centrum.
Domein van de Tempeliers
gebied

gemeten

roeden

Ghenderdijckepolder

9

158

West-Zaamslagpolder

303

6,5

Aendijckepolder

112

249

Oudt-Othenepolder

2

Nieuw-Othenepolder

6

26

Aevering Copwijck

24

25

80

150

536

614,5

Diepeneepolder e.a.
Nieuwelandtpolder (in het
Hulsterambacht)
Totaal: 239,7 ha

Tabel 3. Samenstelling en ligging van het domein van de Tempeliers te Zaamslag, 16e eeuw (De Kraker, 2015).

Naast landbezit en andere belangen in het gebied dient nog aandacht te worden besteed aan de
invloed van de Tempeliers. Als grootgrondbezitter waren de Tempeliers ook verantwoordelijk voor de
waterstaat. Dit hield in: dijkonderhoud en herstel bij schade en het onderhoud van de waterlopen. Gelet
op de verspreide ligging van het grondbezit gaat het om medeverantwoordelijkheid voor de dijkzorg van
het dijkstuk lopend van Campen tot de zeesluis van Nieuw-Othene. Die medeverantwoordelijkheid
deelden de tempeliers met de abdijen van Boudelo, St. Baafs, Cambron, St. Pieters e.a. In de
zestiende eeuw was hier een organisatie gegroeid van zes polders of everingen, te weten: Aendijcke,
Ghenderdijcke, West-Zaamslag, Oudt-Othene, Nieuw-Othene en Diepenee. 9 Ook in geschillen van
afwatering traden de Tempeliers op als bemiddelaars, zoals in 1564 bij een geschil met de ingelanden
van Beoostenblije. 10 Mr. Willem Anthonis, die te Gent resideerde, behartigde de belangen van het
7

Passage overgenomen uit de Kraker, 2015
Gottschalk (1984), 42,
9
De Kraker (1997), 309-310.
10
RAG, Boudelo, 2699 (apostil van 1 dec. 1565)
8
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tempeliersgoed bij Zaamslag. Hij had contact met de Raad van Vlaanderen en andere
overheidsinstanties. Zijn invloed was zo groot dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de
hervorming van de waterstaat in het gebied, die is uitgemond in het zogeheten ‘Quartier vander Neuse’.
Dit is het statuut van de nieuwe waterstaatsorganisatie van de polders bij Terneuzen, die 2 maart 1576
werden medegefinancierd door de achterliggende gebieden van het Axel-, Asseneder- en
Boekhouterambacht. 11 Mr. Willem Anthonis werd van deze nieuwe waterschapsorganisatie de eerste
dijkgraaf. 12
Het domein in de West-Zaamslagpolder concentreerde zich in het zogenaamde twaalfde beloop of blok
van de polder. De ligging van dit beloop wordt als volgt omschreven: ‘Dit naervolghende es twalfste
beloop begonnen opden zuijtoosthende ande strate streckende westwaert totten waterganck van
Westzaemslach ende voort tusschen den waterganck noortwaert tot aende Tempelstrate alsoo
loopende lancxt der straeten voorbij thospitael suijtwaert tot daer tvoornomde beloop begonnen es.’
Uit de ligging van de afzonderlijke percelen kan worden opgemaakt dat de watergang van WestZaamslag aan de zuidzijde van dit beloop lag en richting westen liep en zo omboog naar het noorden.
Verder lagen in dit beloop de Groenstraat, die meer oost-west was georiënteerd, de Hagestrate en de
Tempelstraat, die bij de afzonderlijke posten niet met name wordt genoemd. Het beloop paalde aan bij
het dorp waar het hospitaal van Zaamslag lag. Op de kaart van Horenbault is aan de westzijde van het
dorp de polder van West-Zaamslag nog aangegeven met straten die hij geen naam heeft gegeven
(figuur 7).

11
12

De Kraker (1997), 325-326
De Kraker (1994), 1-8.
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Het Tempelhof wordt als afzonderlijke post weergegeven: ‘Dezelve templier westaen daerinne
begrepen XI m LXXV rn. Temelhoff metten bevange ende walgrachten en midt den stick lants achter de
kercke totten waterganck oost ende suijt den templier besit den templier….’
Met andere woorden. Het Tempelhof ligt naast, dus ten westen van een perceel land van de tempeliers
en is op zich 5 ha groot met alles erop en eraan (bevange) omgeven door walgrachten en met nog een
stuk land achter de kerk lopend tot aan de watergang (kennelijk die van West-Zaamslag) aan de
oostzijde en aan de zuidzijde palend aan een ander perceel land van de Tempeliers.
Omdat het twaalfde beloop van de West-Zaamslagpolder 113,3 ha groot is en alle percelen relatief van
elkaar worden gesitueerd zonder nadere gegevens over de vorm, lengte of breedte, kan alleen worden
geconcludeerd dat de Tempelhof in het westen van het twaalfde beloop heeft gelegen, palend aan de
Watergang van West-Zaamslag. Mogelijk valt om die reden het complex buiten de kaart van
Horenbault. Een opmerkelijk detail uit de rekening van de kerk van Zaamslag uit 1558/59 is dat er
begravingen plaatsvonden op het Tempelhof. 13
Toestand vlak voor het verdwijnen 14
Vanaf 1572 werd de situatie in het gebied precair. Tot 1576 waren er diverse raids van de Watergeuzen
in het gebied. Berichten over eventuele brandstichting op het Tempelhof ontbreken, ook in latere
correspondentie. Toen het gebied tussen 1583 en 1586 weer in de frontlinie kwam te liggen, werden in
de zomer van 1584 de zeesluizen/dijk vernield bij Campen en bij Nieuw-Othene. Dit betekende dat het
zeewater via de watergangen de polders inliep, dus ook die van West-Zaamslag. De kans dat het
Tempelhof ten tijde van de inundatie nog volledig ongeschonden was, is niet uit te sluiten. Vanaf de
inundatiejaren begon een systematische ontmanteling van de gebouwen. Dit materiaal werd gebruikt
voor de opbouw van fortificaties bij Terneuzen en elders. Uit bronnen van na de inundatie blijkt hoe
systematisch de resten van de Tempelhof werden opgeruimd. In een schrijven aan bevelhebber
Marinus Kempe van 13 februari 1587 dragen de Gecommitteerde Raden van Zeeland hem op
bouwmateriaal te verzamelen ‘ten dienste vanden lande’ . Item vanden kercke van Seaftingen,
Samslach, thuijs van Bouwenloo, ende het Tempelhuijs…..’ 15
Situatie na de inundatie 16
In 1649 werd de polder rondom Zaamslag herdijkt. Hoewel de resten van de Tempelhof volgens
bronnen systematisch zouden zijn opgeruimd wordt de locatie nog op kaarten uit de 17 e eeuw
weergegeven. Wellicht betreft dit de locatie van de voormalige verdedigingstoren. Van den Broecke
(1978) geeft aan dat bij de herdijking van het landschap in 1649 alleen de toren was overgebleven. In
1697 werd de toren afgebroken. De toren, waarvan bekend was dat deze bij helder weer tot in
Vlissingen zichtbaar was, diende bij schippers tijdens de inundatieperiode als baken bij hun vaart door
het Hellegat (van den Broecke 1978).
Een kaart van de herdijkte Zaamslagpolder, gemaakt in opdracht van de rechtsopvolgers van de
Tempeliers laat een ovaal symbool zien aan de westzijde van de dreef die toegang geeft tot de
boerderij (figuur 8: A). 17 Uit de nadere toelichting op de kaart blijkt dat in de herdijkte Zaamslagpolder
de Tempeliers aanspraak maakten 379 gemeten en 28 roeden land (168,9 ha). Een volgende
reconstructiekaart is die van Jonas Wissche (figuur 9). Deze stamt uit de 18 e eeuw en is een kopie van
de herdijkingskaart uit 1649. Hierop tekende hij twee locaties, een structuur vlakbij de Groeneweg

13

ZA, Za, 10, kerkrek. Zaamslag, 1558-1559, ‘.. .voor noch een kiste om Jannekin twelcke begraven wierdt
opden temple…..’
14
Passage integraal overgenomen uit de Kraker, 2015
15
ZA, SvZ, 1625, fol. 44verso, minuut van 13 februari 1587.
16
Passage overgenomen van De Kraker, 2015 en aangevuld.
17
Archives Nationales (Parijs). Kaart Zaamslagpolder uit 1752.
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(Grooten Tempel) met een zelfde noordwest-zuidoost oriëntatie als de aangetroffen muurresten ter
hoogte van de kruising Groeneweg – Terneuzensestraat (zie paragraaf ‘archeologische onderzoeken’).
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Tenslotte is nog een kaart van belang, getekend in 1624, d.i. veertig jaar na het inunderen van de
polder van West-Zaamslag. Deze inmiddels door indroging vervormde kaart (1:8.925) schetst in het
verdronken land: resten van het dorp Zaamslag, de Kleine en de Grote Tempel, een restant van
Aendijcke en een van Othene (bijlage 1, figuur 2.6). Gelet op de plaats van het dorp Zaamslag op de
kaart moet worden geconcludeerd dat de kaarttekenaar deze niet heeft ingemeten, maar op het zicht
op de kaart heeft gezet. Het dorp is, gelet op de oostwest-as van de latere polder, te ver naar het
zuiden geplaatst. De locatie van de Grote tempel (oost) en de Kleine Tempel (west), komt overeen met
de latere bedijkingskaart van de Zaamslagpolder. Echter, de bedijkers moeten zeker de kaart van 1624
als basis hebben genomen, zodat de locaties van beide tempels overeenkomen 18. In het everingboek
van West-Zaamslag is geen sprake van een onderscheid in de Kleine en Grote Tempel (De Kraker,
2015).
Situatie vanaf een eeuw na de inundatie en huidige situatie
Op historisch kaartmateriaal uit de 18 e , 19 e en 20 e eeuw wordt de locatie van de Tempelhof niet meer
weergegeven (www.watwaswaar.nl; Canaletto, 1977; Wieberdink, 1989; Wolters-Noordhof, 1992). Van
der Baan (1859) vermeldt dat er in het midden van de 19 e eeuw op de locatie wel nog sporen of
restanten te zien zijn van grachten, fundamenten en brugpalen (kuipers, 1993). Hiervan is in de huidige
situatie geen sprake meer. Het terrein is in gebruik als landbouwgrond en alleen het vondstmateriaal
aan het maaiveld en een lichte verhoging van het terrein verraadt de aanwezigheid van een vindplaats
die op basis van historisch kaartmateriaal en schriftelijke bronnen gerelateerd kan worden aan de
voormalige Tempelhof. De Terneuzensestraat, de Groeneweg en de huidige boerderij Tempelhof zijn
op historisch kaartmateriaal uit de 18 e t/m 20 e eeuw zichtbaar en door de eeuwen heen min of meer
onveranderd gebleven.
Hospitaal van Zaamslag
Belang en achtergrond 19
Volgens Platteeuw (1968:56) komt het Hospitaal als Sente Marienhuus als eerst voor in een stuk uit
1310 (Lensen, 2013). De Mul (1932) schrijft dat het hospitaal voor het eerst vermeld wordt in 1338 in
een oorkonde waarbij de vicaris-generaal van de Utrechtse Bisschop het bestuur en de inrichting van
het hospitaal regelt. Het in 1338 of kort daarvoor gestichte hospitaal van Zaamslag was een
bescheiden charitatieve instelling, die zich met ziekenzorg bezighield. 20 In het hospitaal waren twee
kapellen of altaren, één gewijd aan de Heilige Maagd Maria 21 en één aan de Heilige Drievuldigheid. Het
hospitaal verwierf inkomsten uit giften en aankoop om de ziekenzorg en het onderhoud van het gebouw
te kunnen bekostigen. Volgens De Mul (1932) bezat het hospitaal in Zaamslag hooguit 14 gemeten (6,2
ha) land. Uit de reconstructie van de everingboeken van Aendijcke, West-Zaemslag, Ghenderdijcke,
Oudt- en Nieuw-Othene blijkt dit ruim 33 gemeten (14 ha) te zijn (tabel 4). Daarnaast bezat het
hospitaal nog land in de evering Beoostenblije in het XIXe beloop, dit is het noordoostelijke deel van de
evering. 22 In 1540 zou het Hospitaal door Karel V worden verheven tot klooster der derde orde van St.
Franciscus (Lensen, in voorbereiding).

18

Passage overgenomen uit De Kraker, 2015.
Passage overgenomen uit De Kraker (2015) en aangevuld.
20
De Mul (1932), 95-154.
21
Grijpink (1914), 31 noemt Franconis filii Arnoldi als bedienaar van het altaar van H. Maagd (1489-1490).
22
NA, SG, 12.565, fol. 80vo.
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31

Grondbezit kerkelijke instellingen Zaamslag
Instellingen

gem

roeden

ha

Kerk van Zaamslag

224

263

110,2

Vicarie Zaamslag

66

187

29,7

Heilige Geest Zaamslag

37

2

16,5

Hospitaal Zaamslag

33

74

14,8

Kapel Zaamslag

31

117,5

14

Cuere Zaamslag

1

150

0,7

Tabel 4. Grondbezit van de kerkelijke instellingen te Zaamslag, circa 1550 (De Kraker, 2015).

Toestand vlak voor het verdwijnen 23
Toen de Watergeuzen het gebied in 1572 onveilig maakten namen moeder-overste en de zusters van
het hospitaal de vlucht naar Gent en vervolgens naar Hulst. 24 Toen de rust terugkeerde, kwamen de
zusters terug naar Zaamslag. Kennelijk was het gebouw nog intact gebleven en bleef het functioneren
tot 1584.
Gelet op de opmerkingen geplaatst bij de bespreking van de Tempelhof en Zaamslag over de
gebeurtenissen na het inunderen in 1584, ligt het voor de hand aan te nemen dat het volledige gebouw
systematisch is afgebroken en dat het bouwmateriaal is hergebruikt in Terneuzen ten behoeve van de
fortificatie aldaar en/of het stadhuis.
Situatie vanaf een eeuw na de inundatie en huidige situatie
Op historisch kaartmateriaal uit de 18 e , 19 e en 20 e eeuw wordt de locatie van de Tempelhof niet meer
weergegeven (www.watwaswaar.nl; Canaletto, 1977; Wieberdink, 1989; Wolters-Noordhof, 1992). Het
terrein is in gebruik als landbouwgrond en alleen het vondstmateriaal aan het maaiveld en een lichte
verhoging van het terrein verraadt de aanwezigheid van de voormalige bewoning. De
Terneuzensestraat, de Groeneweg en de huidige boerderij Tempelhof zijn op historisch kaartmateriaal
uit de 18 e t/m 20 e eeuw zichtbaar en door de eeuwen heen min of meer onveranderd gebleven.
Locatie van de Tempelhof en het Hospitaal
Op de Dampierre kaart is de Tempelhof weergegeven als een eenbeukige kerk gelijk aan andere
locaties op de kaart (figuur 10). Bij de weergave was het iconografisch aspect in die tijd dan ook
waarschijnlijk belangrijker dan het historisch aspect (de Kraker, 1994). Op figuur 8 wordt de locatie van
de Tempelhof afgebeeld als een ovaal (figuur 8: A). De vraag is wat de weergave voorstelt. Betreft het
een globale weergave van de locatie of kan het mogelijk worden geïnterpreteerd als een omgracht of
verhoogd terrein? De kaart van Horenbault uit 1569 geeft het meest gedetailleerde beeld van Zaamslag
en omringende infrastructuur en gebouwen. Aan de westzijde van het dorp is ‘Spittael’ afgebeeld
(figuur 7). Het gaat om enkele gebouwen omringd door een wal en een gracht. Er kan een kerk of
kasteel en een aanpalend rechthoekig gebouw worden onderscheiden. Daarnaast zijn er enkele
kleinere gebouwtjes aanwezig. Aan de zuidoostzijde van het terrein lijkt tegen de gracht een toren (?)
en een ophaalbrug afgebeeld. Ten noorden van de kerk of kasteel is een ‘leeg’ terrein zichtbaar binnen
de omgrachting. Een deel hiervan komt overeen met de omschrijving van de Tempelhof in de Kraker
(2015):

23
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Passage overgenomen uit De Kraker, 2015.
ZA, Za, 5, brief van 30 mei 1572 (uit Zaamslag pastoor Crabbe aan A. Quarré, heer van Zaamslag)
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‘Dezelve templier westaen daerinne begrepen XI m LXXV rn. Temelhoff metten bevange ende
walgrachten en midt den stick lants achter de kercke totten waterganck oost ende suijt den templier
besit den templier….’
Het blijft echter de vraag of ‘spittael’ verwijst naar de Tempelhof of naar het Hospitaal. De website
http://www.tempelieren.nl/CBZaamslag.html geeft hiervoor de volgende overpeinzing:
“Het ziekenhuis lag indertijd tussen Zaamslag en de commanderij (=Tempelhof) in. De afbeelding zou
dan niet de commanderij kunnen weergeven. Bovendien, toen de tekening ontstond was het ziekenhuis
een vrouwenklooster. Waarschijnlijk is de oplossing van deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid een
eenvoudige. In het midden van de zestiende eeuw was de oude commanderij nog in handen van de
Johannieters. Deze werden ook Hospitaalridders genoemd en hun commanderij noemde men wel
”Hospitaal”, in dit geval: “Spittael”. Deze benaming wees daarbij meer in de richting van “gastenverblijf”
(hospice, gasthuis) dan van “ziekenhuis”. Als deze interpretatie juist is, dan bevat de tekening van
Horenbault een schets van de commanderij van de Johannieters van Zaamslag in de zestiende eeuw.
Deze had dan waarschijnlijk nog veel van de trekken van de commanderij van de Tempelieren uit de
middeleeuwen bewaard. Het hospitaal zou dan op de tekening niet zijn weergegeven”.
Van den Broecke (1978) vermeldt dat de Engelse bevelhebber van de stad Gent in 1385 aan Jan van
Borsele opdracht gaf om het gebouwenkomplex van de ridders van St. Jan, waaraan de eigendommen
van de Tempeliers waren overgedragen, te voorzien van een systeem van wallen en grachten. Binnen
de omwalling bouwde men een hoge rechthoekige toren, voorzien van zwaar muurwerk en een groot
aantal schietgaten (Van den Broeke 1978). Hierbij rijst de vraag of op dat moment de Tempelhof en het
Hospitaal samen zijn omgracht of één van beide locaties. In het geval dat beide zijn omgracht zou de
vermelding van ‘Spittael’ kunnen duiden op de eigendommen van de Hospitaalridders? De haal aan het
woord ‘Spittael’ op de kaart kan duiden op het afkorten van dat woord. Dit zou een ondersteuning
kunnen zijn dat Spittael staat voor Spittaelridders (mondelinge mededeling dhr. F. Weemaes, 2015)
Echter in 1540, dus vóór het tot stand komen van de kaart van Horenbault, zou het Hospitaal een
klooster zijn geworden gewijd aan de Heilige Franciscus en dus niet meer in eigendom van de
Hospitaalridders zijn geweest.
Er van uitgaand dat ‘Spittael’ op de kaart van Horenbault de Tempelhof aanduidt in plaats van het
Hospitaal zijn de volgende opties voor de ligging van het Hospitaal:
Volgens het everingboek van Ghenderdijcke lag het hospitaal in het laatste blok aan de westzijde van
het dorp palend aan het zogeheten ‘tSant. 25 Het hospitaal komt in het everingboek van Ghenderdijcke
voor, het tempelhof in het everingboek van West-Zaamslag (De Kraker, 2015). Hieruit kan
geconcludeerd worden dat het hospitaal in de polder Ghenderdijcke lag en de Tempelhof in de polder
West-Zaamslag. Het gebied ‘tSant ook wel ‘tSantgars genoemd behoorde tot het kasteeldomein van de
heren van Zaamslag. De Kraker (2015) vermeld dat het kasteeldomein (en dus ’t Sand) lag ingeklemd
tussen kasteel de Torenberg (figuur 11: blauwe cirkel), molen ’t Sand en de grens tussen de polders
Ghenderdijcke en West-Zaamslag (figuur 11: blauwe lijn). De exacte locatie van de molen is onbekend.
Op basis van de kaart van Horenbault moet de molen ten zuidwesten van het kasteel de Torenberg
worden gezocht (figuur 7: blauwe cirkel). Lensen (2013) suggereert dat de vindplaats Zaamslag –
Molenhof (figuur 11: A) een relatie heeft met de resten van de middeleeuwse molen die door Platteeuw
in 1969 achter de puntstraat bij rioolwerkzaamheden heeft waargenomen. Dit zou er op kunnen wijzen
dat molen ’t Sand ter hoogte van de Molenstraat bij het appartementencomplex Onder de Wieken

25

ZA, Za, 71 (everingboek Ghenderdijcke, 1543).
33

gelegen heeft. Het grote gebouw dat Platteeuw interpreteert als onderdeel van de nederhof van het
kasteel, zou in plaats van een tiendschuur zoals Lensen (2013) voorstelt mogelijk het Hospitaal
geweest kunnen zijn. Onderstaande passage met betrekking tot de ligging van het Tempeliersdomein
geeft eveneens een aanwijzing voor de ligging van het Hospitaal:
‘Dit naervolghende es twalfste beloop begonnen opden zuijtoosthende ande strate streckende
westwaert totten waterganck van Westzaemslach ende voort tusschen den waterganck noortwaert tot
aende Tempelstrate alsoo loopende lancxt der straeten voorbij thospitael suijtwaert tot daer
tvoornomde beloop begonnen es.’
Indien Spittael op de kaart van Horenbault de Tempelhof weergeeft is het aannemelijk dat de oost-west
georiënteerde weg de Tempelstrate is (figuur 8: B; huidige Terneuzensestraat). In het achterhoofd
houdend dat de poldergrens het begin van een beloop markeert is het aannemelijk dat met ‘alsoo
loopende lancxt der straeten voorbij thospitael suijtwaert ….beloop begonnen es’ de noordzuid
georiënteerde straat bedoeld wordt die is afgebeeld op figuur 8 richting ’t Sand (figuur 8: C). Dit komt
overeen met de vermelding dat het Hospitaal in het laatste blok aan de westzijde van het dorp palend
aan ’t Sand lag (de Kraker, 2015). Een exacte ligging kan daarmee niet worden bepaald, maar
ondersteund de hypothese dat het hospitaal globaal ter hoogte van locatie A op figuur 11 gelegen kan
hebben.
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Het is opvallend dat op historische kaarten van het gebied ten westen van Zaamslag alleen vermelding
wordt gemaakt van o.a. Grooten Tempel, Cleijnen Tempel, Tempel, Tempelhof. Op de bestudeerde
kaarten wordt tussen de aanduiding van Tempel en het dorp geen andere structuur of toponiem
afgebeeld dat naar een hospitaal of klooster zou kunnen verwijzen. Alleen op de kaart van VisscherRoman uit 1655 worden de verwijzingen de Tempelhof en het Hospitaal samen afgebeeld (figuur 12),
waarbij de afstand en oriëntatie tussen de Toorn van Saemslach, den Tempel en Hospitael niet
correspondeert met de verwachte ligging van twee, relatief dichtbij elkaar gelegen, structuren zoals op
de luchtfoto zichtbaar zijn ter hoogte van de Terneuzensestraat en de Groeneweg, en ook niet
correspondeert met de ligging van het Hospitaal op één lijn met de Tempelhof in het verlengde van het
dorp. Hoewel de Visscher-Romankaart is gemaakt rond 1655 geeft het de situatie weer van voor de
herbedijkingen. De kaart is namelijk een compilatie van een aantal andere kaarten en niet het resultaat
van veldmetingen. De afmetingen op de kaart kunnen daarom ook niet als vaststaand gegeven worden
beschouwd. Op basis van landschappelijke elementen kan de ligging van het Hospitaal wel worden
herleid. Op de Visscher-Romankaart is het Hospitaal namelijk afgebeeld in de oksel van een
kreeksplitsing. Deze waterloop bestaat nog steeds, genaamd de Kleine Dulper. De kreeksplitsing ligt
circa 1 kilometer ten zuidoosten van de kruising Terneuzensestraat - Groeneweg en circa 1 kilometer
ten westen van de poldergrens (figuur 11: B). Gebaseerd op de kaart van Visscher-Roman moet het
Hospitaal tussen de locaties A en B op figuur 11 worden gezocht.
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Opgemerkt dient te worden dat op de kaart van Horenbault rondom molen ’t Sand geen bebouwing is
afgebeeld (figuur 7). Het blijft de vraag waarheen het ‘Spittael’ afgebeeld op de kaart van Horenbault
verwijst. Indien het om het Hospitaal gaat, dit zou betekenen dat de molen inderdaad geïsoleerd
gelegen was. Indien het om het domein van de Hospitaalriddels (de Tempelhof) gaat dan zou het
Hospitaal van Zaamslag niet zijn afgebeeld op de kaart van Horenbault of net buiten de kaart vallen.
Er van uitgaand dat ‘Spittael’ op de kaart van Horenbault het Hospitaal aanduidt in plaats van de
Tempelhof zijn de volgende opties voor de ligging van het Hospitaal 26:
Er van uitgaand dat Horenbault in 1569 ter plekke waarnemingen heeft gedaan om zijn kaart van
Zaamslag en omgeving te maken, mogen die als nauwkeurig worden beschouwd met een
afwijkingsmarge van 5 tot 10%. 27 Op basis van de afstand tussen het dorp en het Spittael plaatst De
Kraker (2015) het Spittael tussen het dorp en de Groeneweg, ten zuidoosten van de kruising
Terneuzensestraat – Hoogtepad (figuur 11: C). Amateurarcheoloog dhr. De Zeeuw heeft deze
omgeving nagelopen, met name bij de aanleg van de rotonde, maar heeft daarbij geen archeologische
resten gevonden die een aanwijzing kunnen zijn voor de aanwezigheid van het Hospitaal. Gelet op de
vermelding in de everingboeken dat het Hospitaal op de grens tussen de polders Ghenderdijcke en
West-Zaamslag lag zou het Hospitaal nog dichter bij of zelfs in het dorp gezocht moet worden. Het feit
dat op de kaart van Horenbault vanaf het dorp tot aan het Spittael huizen aanwezig zijn zou hiervoor
mogelijk ook een aanwijzing kunnen zijn. Op de herdijkingskaart van Zaamslag (ZAA, Zeelandia
Illustrata afb. 785) loopt de grens tussen beide polders namelijk dwars door het dorp Zaamslag (figuur
11, blauwe lijn). In het dorp is direct ten oosten van deze lijn een gebouw zichtbaar (figuur 11: D). Dit
gebouw was blijkbaar belangrijk genoeg om afgebeeld te worden wat niet ondenkbaar is bij een
Hospitaal of Klooster. Echter de wegen zoals weergegeven op de kaart van Horenbault komen niet
overeen met deze locatie. Een andere mogelijke locatie van het Hospitaal zou net ten westen van de
poldergrens zijn. Op deze locatie is een opvallende percelering aanwezig (figuur 11: ten zuiden van E).
Deze lijn is in het huidige landschap zichtbaar als een watergang en op figuur 8 zichtbaar als de
uitloper van een kreek (figuur 8: D). Op de kaart van Staats Vlaanderen van Hattinga uit 1745
(Canaletto, 1977: kaart 7) loopt de lijn door naar het noorden zoals de huidige watergang tegenwoordig
ook zijn weg vervolgt en volgt min of meer de route van de huidige Van der Baanstraat. Hoewel er geen
harde bewijzen voor zijn zou de noordoost-zuidwest georiënteerde lijn overeen kunnen komen met de
weg ten zuiden van het Spittael zoals weergegeven op de kaart van Horenbault en de huidige Van der
Baanstraat met de weg ten oosten van het Spittael. Dit zou betekenen dat het Hospitaal direct ten
noordwesten van de kruising Terneuzensestraat – Van der Baanstraat zou liggen, tussen de
Bedrijvenstraat en de Van der Baanstraat (figuur 11: E). Echter zou dit wel betekenen, mits de
poldergrens juist is weergegeven, dat het Hospitaal toch in de polder West-Zaamslag lag.

26
27

De Tempelhof zou dan buiten de kaart vallen
Van Elslande en de Kraker (2004-2006), 148-149.
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Conclusie
Op basis van het vondstmateriaal, zoals religieuze voorwerpen (o.a. beeldjes), kostbaar bouwmateriaal
en relatief veel metalen objecten (zie §2.6) is de aanname dat binnen het onderzoeksgebied de
Tempelhof en/of het Hospitaal gelegen heeft niet onlogisch. Op basis van het historisch kaartmateriaal
(met name toponiemen als Tempel en Tempelhof), onderhavig bureauonderzoek en het historischgeografisch onderzoek van De Kraker (2015) wordt verwacht dat de aanwezige resten gerelateerd
kunnen worden aan de Tempelhof. Er zijn echter geen eenduidige bewijzen dat (delen van) de resten
ter hoogte de kruising Terneuzensestraat – Groeneweg (figuur 11: F) een relatie hebben met het
Hospitaal.
Er zijn veel alternatieve locaties voor het Hospitaal aan te wijzen. Op basis van historische geschriften
in combinatie met historisch kaartmateriaal wordt voorlopig een ligging ter hoogte van ’t Sand in de
Polder Ghenderdijcke aan de oostzijde van de poldergrens (figuur 11: A) als meest aannemelijk
beschouwd. Waarmee het ‘Spittael’ op de kaart van Horenbault geïnterpreteerd wordt als zijnde de
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Tempelhof en het Hospitaal buiten de kaart valt of niet is afgebeeld. Dit wordt ondersteund door de bij
het Spittael afgebeelde structuren die min of meer overeenkomen met de aanwezige structuren op de
Tempelhof volgens de historische bron die door De Kraker (2015) wordt geciteerd. Wel wordt
opgemerkt dat de berekende afstand tussen de kerk en het ‘Spittael’ de locatie van de Tempelhof bij de
kruising Terneuzensestraat – Hoogtepad plaatst (figuur 11: C).
Op basis van onderhavig bureauonderzoek kan niet met zekerheid worden achterhaald of de twee
structuren die zichtbaar zijn op de luchtfoto en de herdijkingskaart (figuur 9) de Tempelhof en het
Hospitaal betreffen of dat het bijvoorbeeld om verschillende structuren binnen de Tempelhof gaat.

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 monument binnen
het onderzoeksgebied een hoge archeologische waarde gekregen. De overige delen van het
onderzoeksgebied hebben geen waarde gekregen.
(http://zldags.zeeland.nl/geoweb/geowebinternet/web/Viewer.aspx?Site= CHS#). Deze zones komen
overeen met het AMK-terrein zoals weergegeven in ARCHIS (figuur 1a).
Bekende archeologische resten
In en rondom Zaamslag zijn diverse archeologische monumenten en waarnemingen bekend. Slechts
een kleine greep van de waarnemingen zijn opgenomen in ARCHIS. Het Schelpenmuseum in Zaamslag
herbergt een grote vondstcollectie van diverse locaties van Zaamslag.
In het kader van dit onderzoek is ARCHIS II geraadpleegd 28 en het Schelpenmuseum bezocht. Binnen
het tijdsbestek was het niet mogelijk een complete inventarisatie van het vondstmateriaal van de
locaties Tempel en Hospitaal uit het Schelpenmuseum te maken en op te nemen in het rapport.
Hieronder volgt per locatie een opsomming van bekende vondsten. Indien de locatie bekend is zijn ze
opgenomen in de vondstverspreidingskaart (figuur 13).
Vondsten Tempel(hof)
In ARCHIS II staat één archeologisch monument van hoge archeologische waarde geregistreerd in het
onderzoeksgebied. Het betreft de Tempelhof van de Tempeliers (Monumentnummer 2484; CMA-code
67F-002). Van dezelfde locatie zijn ARCHIS-waarnemingsnummers 21121 en 21122 bekend (figuur 1a).
In het Schelpenmuseum te Zaamslag zijn o.a. de volgende vondsten aanwezig: o.a. roodbakkend
geglazuurd en grijsbakkend aardewerk, metalen artefacten (munten, gespen, bikkels, etc.), en een
spinsteentje.
Lensen (2013) vermeldt ook vondsten van een gekapt Doornikse kalksteen, brokstukken Naamse
steen, veel middeleeuws baksteen, dun glas, 12 e eeuws aardewerk (Andenne, Pingsdorf en Elmpt) en
een tweetal begravingen die in 1886 tijdens egaliseringswerkzaamheden aan de flank van de verhoging
in het landschap zouden zijn aangetroffen. Zoals eerder beschreven is het bekend dat op de Tempelhof
begraven werd (de Kraker, 2015).
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ARCHIS III was op moment van schrijven nog niet volledig te raadplegen.
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Van den Broecke (1978) vermeldt dat omstreeks 1847 het terrein binnen de voormalige omwalling werd
afgegraven waarbij men nog een klein vertrek, bezet met tegels en voorzien van een haard waarin nog
houtskool lag ontdekte. De locatie van deze afgraving is niet bekend.
Vondsten Hospitaal
In ARCHIS II zijn voor deze locatie 3 waarnemingen bekend (figuur 1a). Het gaat bij deze
waarnemingen om muurresten en scherven uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (ARCHISwaarnemingsnummers 138879, 413869, 421281).
In het Schelpenmuseum te Zaamslag zijn o.a. de volgende vondsten aanwezig: o.a. steengoed
(baardmankruikjes e.d.) roodbakkend geglazuurd en grijsbakkend aardewerk, metalen objecten (lood,
decoraties in lood, klepel, boekbeslag, loden penning met tempelierskruis, ornamenten, munten,
kogeltjes, gespen, ringetjes, etc.) natuurstenen en keramisch bouwmateriaal (dakpan, leisteen,
geglazuurde tegels, klosstermoppen). Aanvullend geeft Lensen (2013) aan dat er veel religieuze
metaalvondsten zijn gedaan op het terrein. Zoals een hanger uit lood van Maria met het Christuskind
uit circa 1450 en er zijn mozaïektegels bekend. Volgends de heer Roefstra van het Depot voor
Bodemvondsten in Noord-Holland, betekent de verscheidenheid aan mozaïektegels dat in het complex
rijke vloeren gelegen hebben (Lensen, 2013: p75).
Ter hoogte van de locatie Hospitaal is in 2006 door José van Houdt een munt uit de Laat Romeinse
periode aangetroffen (figuur 13: D). Het betreft een in Trier geslagen follis van Crispus, zoon van
Constantijn de Grote (caesar van 316-326). De munt is gedetermineerd door de heer J.E.L. Pelsdonk
van het Geldmuseum (bron: emailcorrespondentie uit het ZAA) en is geregistreerd onder het NUMISnummer 1061761. Voor zover bij de auteur bekent is dit de enige Romeinse vondst van het Hospitaal.
De munt is niet aangemeld in ARCHIS.
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Archeologische onderzoeken
Hopsitaal – Terneuzensestraat door SCEZ 2009
In oktober 2009 is door de Stichting Cultureel Erfgoed (SCEZ) een fundament blootgelegd aan de
zuidkant van de sloot langs de provinciale weg Terneuzen-Zaamslag (figuur 13: B). Dit ‘fundament’
was bij het graven van deze sloot al doorsneden. Onderstaande beschrijving van de vindplaats is
overgenomen van een notitie (bron: ZAA) door betrokkene dhr. J Jongepier (SCEZ):
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De muurrest is minimaal 60 cm breed en nog minimaal 85 cm hoog. De bovenste helft is verstoord; de
onderste helft van de fundering is nog in verband gemetseld. De top van de fundering ligt op 1,0 m –
Mv. Het baksteenformaat bedraagt ? x14x6cm wat op een laat middeleeuwse datering wijst. De
westzuidwest-oostnoordoost georiënteerde fundering bevindt zich in het zuidtalud van de sloot in klei
en is scheef weggezakt. Gezien puinresten in het noordtalud van de sloot is het goed mogelijk dat daar
ook nog muurwerk aanwezig is.
Uit aantekeningen in het ZAA blijkt dat de puinresten bakstenen betreffen gelegen aan de noordzijde
van de sloot op circa 1,8 – 2,0 m –Mv. De vlaktekening is afgebeeld op figuur 14.
De heer R. Lensen (2013) voegt hieraan toe dat het muurrestant uit kloostermoppen met een formaat
van 28 x 13,5 x 6,5 cm bestaat en dit te dateren is in de late dertiende en verder in de veertiende
eeuw. Hij geeft als interpretatie dat het mogelijk om een stuk omgevallen muur gaat.
Hopsitaal – Groeneweg door SCEZ 2010
Tijdens de aanleg van een nieuwe sloot langs de Groeneweg heeft het SCEZ in samenwerking met de
AWN diverse sporen, waaronder muurrestanten blootgelegd en onderzocht. Voor een uitgebreid verslag
wordt verwezen naar het dagrapport (ZAA: Jongepier, 2010) en Lensen (2013). Van de aangetroffen
poer (spoor 1) kon door middel van het dagrapport (ZAA: Jongepier, 2010) de exacte locatie worden
achterhaald (figuur 13: A). In het dagrapport vermeld Jongepier het volgende:
De poer was 1,6 x 1,6 m en heeft een zelfde oriëntatie als het funderingsstuk dat in 2009 in de
wegsloot is aangetroffen. De poer bevond zich op 1,4 m –Mv. Rondom de poer zijn nog enkele sporen
en baksteenconcentraties aangetroffen. Uit twee sporen zijn 15 e eeuwse aardewerkfragmenten
verzameld.
Jongepier interpreteert het geheel als de buitenmuur van het hospitaal. Bij één van de fundamenten
zijn resten van daktegels en vloertegels aangetroffen (Lensen, 2013). Verder zijn er tijdens de
ontgraving afvalkuilen in het talud van de sloot waargenomen (figuur 15). De kuilen bevinden zich dicht
bij de muurresten en bevatten grote hoeveelheden aardewerk. Dit aardewerk bestaat voor het grootste
gedeelte uit roodbakkend (spaarzaam) geglazuurd aardewerk (voornamelijk schalen, kommen en
bakpannen) en enkele scherven grijsbakkend aardewerk of steengoed (Lensen, 2013). De afvalkuilen
bevatten veel schelpmateriaal (mosselen en oesters) en weinig dierlijke bot. Dit beeld komt overeen
met de leefregel van het Hospitaal van Zaamslag waarin werd voorgeschreven dat de kloosterlingen
voornamelijk op brood en op visspijzen leefden (Lensen, 2013).
De profielfoto’s van het onderzoek uit 2010 laten zien dat langs de Groeneweg een donkerbruine
cultuurlaag met archeologische resten aanwezig is beginnend op circa 50 – 70 cm –Mv. Dit betreft
waarschijnlijk de top van de Duinkerke II-afzettingen. De fundering op de foto is aangetroffen op circa
1,4 m –Mv. (Lensen, 2013).
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Archeologische begeleiding Terneuzen - Terhole door Artefact!
Direct ten oosten van de boerderij het Vlaanderhof (Terneuzensestraat 64 te Zaamslag; figuur 13: E)
zijn tijdens een archeologische begeleiding door Artefact! In het kader van de aanleg van een
hoofdtransportwaterleiding alleen resten van de periode na de inundatie aangetroffen op een losse
vondst van een 13e eeuwse kan na. Bij de begeleiding is laatmiddeleeuws bouwmateriaal (bakstenen
e.d.) aangetroffen in een pakket dat van na de inundatie dateert. In overleg met de bevoegde overheid
is besloten de locatie niet verder te onderzoeken en het te beschouwen als hergebruikt bouwmateriaal
(D’Hondt, 2015: vindplaats 2).
Vondstverspreiding
Met betrekking tot de vondstverspreiding zijn diverse bronnen geraadpleegd (Lensen, 2013; de Kraker,
2014) en is in juni 2015 gesproken met Gerrit de Zeeuw die al decennia lang oppervlaktekarteringen
uitvoert op percelen in en rondom Zaamslag. De beschreven vondstverspreiding is opgenomen in figuur
13.
Locatie Tempel
Lensen beschrijft in zijn Uithof van Othene (2013) dat de hoofdconcentratie van vondsten midden in het
akkerland ligt, mede gebaseerd op gegevens van dhr. G. de Zeeuw en dhr. De Kraker (2014). Op het
bijgevoegde kaartmateriaal is deze concentratie ingetekend ten westen van de perceelsscheiding ten
zuiden van ‘t Vlaanderhof (figuur 13, donkergroen ovaal). Dit komt overeen met de locatie waar
Wissche de ‘Cleyne Tempel’ situeert (figuur 9). Echter bij recentelijk overleg geeft dhr. G. de Zeeuw
aan dat hij tijdens oppervlaktekartering met name vondstmateriaal op het perceel ten oosten van de
perceelscheiding vindt (figuur 13, lichtgroene rechthoek). Het meeste materiaal bevindt zich in het
noordelijke deel van het perceel, maar meer naar het zuiden (tot aan de oude boerderij) is materiaal te
vinden. Hierbij noemt hij specifiek een locatie waar veel huishoudelijk afval is waargenomen (figuur 13,
paarse cirkel) en een locatie waar beeldjes zijn aangetroffen die mogelijk gerelateerd kunnen worden
aan een kapel (figuur 13, blauwe cirkel). Deze locatie komt overeen met het AMK-terrein.
Bovengenoemde ARCHIS-waarnemingen zijn eveneens uit het noordelijke deel van dit perceel
afkomstig. Navraag bij dhr. R. Lensen leert dat het hier niet om een misverstand gaat maar dat de
vondstconcentratie die door hem wordt beschreven inderdaad ten westen van de ‘omgrachte’ verhoging
ligt (telefonisch contact juni, 2015). In deze zone zouden eind 19 e eeuw bij egalisatie van het terrein
twee skeletten zijn waargenomen zoals vermeld in een oud krantenartikel (mondelinge mededeling dhr.
R. Lensen, 2015).
Locatie Hospitaal
Voor de locatie Hospitaal is geen aanvullende informatie bekend dan de resultaten van het
archeologisch onderzoek. Dhr. R. Lensen gaf in een gesprek aan dat de cultuurlaag, aangetroffen in de
sloot aan de Groeneweg zich vanaf de kruising Groeneweg – niet veel verder dan circa 150 m naar het
zuiden uitstrekt (mondelinge mededeling, 2015). Dit lijkt er op te duiden dat de locatie van het
Hospitaal zich direct ten zuidwesten van de kruising bevindt. Het is niet duidelijk of deze doorloopt ten
noorden van de Terneuzensestraat. Mogelijk loopt de vindplaats wel in oostelijke richting door. Bij de
beschrijving van de bodemkaart van het Axeler Ambacht staan ten oosten van de kruising en de
Groeneweg ‘woonplaatsen’ aangegeven (Ovaa & Bazen, 1969). De locatie van de aangetroffen
fundamenten komt overeen met de structuur op de luchtfoto. De structuur ligt direct ten oosten van de
verhoging op de AHN. De locatie en oriëntatie van de aangetroffen fundamenten komt min of meer
overeen met die van de ‘Grooten Tempel’ op figuur 9.
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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.
Het terrein was in gebruik als akker dat verder een licht glooiend karakter had. Voor zover zichtbaar
vanwege de gewassen lag er archeologisch materiaal aan het oppervlak.
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
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. Echter is ten
noorden van Zaamslag houtskool aangetroffen op het dekzand tijdens vooronderzoek ten
behoeve van de aanleg van N61 (Jansen, 2000). Hoewel dit geen uitsluitsel geeft over de aanof afwezigheid van een vindplaats laat het zien dat resten in de top van het dekzand aanwezig
kunnen zijn. 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 vanaf 2,9 m -Mv verwacht ter hoogte van de locatie Hospitaal. Ter hoogte van de
locatie Tempelhof is het dekzand niet aangeboord en zit het dieper dan 3,5 – 4,0 m –Mv. Indien
aanwezig 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 tot hoge verwachting. In het verleden is op de locatie Hospitaal een munt uit de
laat Romeinse tijd gevonden (gegevens ZAA). 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 worden
bijgesteld. Eén munt aan het maaiveld zonder context is echter te weinig om een vindplaats te
vermoeden.

•

Eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd bevinden zich in (de top van) het
Hollandveen. Ten oosten van het plangebied bij de rotonde Terneuzensestraat – Rondweg
Zaamslag (N61), heeft amateurarcheoloog dhr. G. de Zeeuw recentelijk bij de aanleg van een
watergang Romeins import aardewerk uit de 2 e -3 e eeuw na Chr. gevonden in de top van het
veen. Het veen begint op basis van de boorstaten van het DINOloket binnen het
onderzoeksgebied naar verwachting tussen 1,6 m en 2,2 m –Mv. Bij eventuele vindplaatsen uit
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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, 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 A gerelateerd aan de bewoning en activiteiten op de
Tempelhof, het Hospitaal en activiteiten gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Verwacht wordt
dat deze resten zich met name concentreren op de hoger gelegen delen in het landschap
binnen de aangegeven vindplaatscontouren. Op figuur 13 zijn drie locaties (A, B, C)
aangegeven waarbinnen structuren worden verwacht die gerelateerd kunnen worden aan de
Tempelhof en het Hospitaal. Gebaseerd op de opgravingsverslagen zijn er op de locatie van
het Hospitaal tot op een diepte van circa 1,4 m –Mv lokaal nog funderingen aanwezig.
Daarnaast is tot circa 150 m ten zuiden van de Terneuzensestraat een cultuurlaag met
vondstmateriaal aanwezig op een diepte van circa 0,7 m -Mv. Het is niet bekend in hoeverre
landbouwactiviteiten en egaliseringswerkzaamheden de archeologische resten hebben
verstoord. Er worden geen structuren vanaf de 17 e eeuw tot heden in het onderzoeksgebied
verwacht. Mogelijk kunnen wel sporen van landgebruik uit deze periode in het
onderzoeksgebied aanwezig zijn (landbouw, perceelsgreppels, etc). Op basis van historisch
kaartmateriaal, onderhavig bureauonderzoek en het historisch-geografisch onderzoek van De
Kraker (2015) kan geconcludeerd worden dat binnen het onderzoeksgebied zeer waarschijnlijk
resten aanwezig zijn die gerelateerd kunnen worden aan de Tempelhof. Echter zijn er geen
eenduidige aanwijzingen dat het Hospitaal op deze locatie heeft gelegen. Er zijn aanwijzingen
dat het Hospitaal mogelijk tussen de Groeneweg en het huidige dorp Zaamslag heeft gelegen.
Hiervoor komt de locatie bij de kruising Terneuzensestraat – Hoogtepad en de locatie bij de
kruising Terneuzensestraat – Van der Baanstraat in aanmerking (figuur 11: C en E). Ook is het
nog mogelijk dat het Hospitaal in het dorp heeft gelegen (figuur 11: D). Op basis van
historische geschriften gecombineerd met historisch kaartmateriaal wordt voorlopig een ligging
ter hoogte van ’t Sand in de Polder Ghenderdijcke aan de oostzijde van de poldergrens (figuur
11: A) als meest aannemelijk beschouwd. De aangetroffen archeologische resten op de locatie
waar op dit moment de Tempelhof en het Hospitaal worden verondersteld in combinatie met de
gegevens van de AHN en luchtfotografie geven voldoende aanleiding om een gebouw van
status of complex van gebouwen te verwachten. Echter is daarmee nog niet aangetoond
waartoe de resten hebben behoord. Resten van de Tempelhof en eventueel het Hospitaal
bevinden zich in de top van de Duinkerke II getijdenafzettingen.

2.7 Verstoringsgegevens
Een analyse van diverse bronnen, zoals het Bodemloket en de gedetailleerde bodemkaart van Ovaa &
Bazen (1969) heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor bodemverstoringen die dieper reiken dan de
bouwvoor. Volgens het Geoloket ligt langs de Groeneweg een electriciteitsleiding.
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.). Daarnaast zal een deel van de vondsten mogelijk door
bemesting op het land zijn geraakt.
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In de 19 e eeuw is het terrein (lokaal?) verstoord door graafwerkzaamheden. Van den Broecke (1978)
vermeldt dat omstreeks 1847 het terrein binnen de voormalige omwalling werd afgegraven waarbij men
nog een klein vertrek, bezet met tegels en voorzien van een haard waarin nog houtskool lag ontdekte.
Lensen (2013) vermeldt dat er in 1886 tijdens egaliseringswerkzaamheden skeletfragmenten aan de
flank van de verhoging in het landschap zouden zijn aangetroffen. De locatie van beide
bodemverstoringen is niet bekend.
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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 ten zuiden van de Terneuzensestraat en ten westen van de Groeneweg
skeletresten, funderingen, een Romeinse munt en veel vondstmateriaal uit de Middeleeuwen en Nieuwe
tijd A aangetroffen. Het betreft vondsten die zijn gedaan in de 19 e eeuw bij
egaliseringswerkzaamheden, bij archeologische onderzoeken in 2009 en 2010 en tijdens
oppervlaktekarteringen door dhr. G. de Zeeuw. Tot op heden zijn deze vondsten in verband gebracht
met de Tempelhof en het Hospitaal. Op basis van onderhavig bureauonderzoek wordt verwacht dat
deze resten zeer waarschijnlijk gerelateerd kunnen worden aan de Tempelhof te meer omdat op
historische kaarten op deze locatie vermelding wordt gemaakt van o.a. Grooten Tempel, Cleijne
Tempel, Tempel, Tempelhof en de luchtfoto’s duidelijke ‘cropmarks’ laten zien. Zelden wordt op deze
locatie met naam verwezen naar een Hospitaal of Klooster. Alleen op de kaart van Horenbault wordt de
locatie van Spittael, mogelijk verwijzend naar Hospitaal, vermeld. Op basis van historisch
kaartmateriaal, onderhavig bureauonderzoek en het historisch-geografisch onderzoek van De Kraker
(2015) kan geconcludeerd worden dat binnen het onderzoeksgebied zeer waarschijnlijk resten
aanwezig zijn die gerelateerd kunnen worden aan de Tempelhof. Echter zijn er geen eenduidige
aanwijzingen dat het Hospitaal op deze locatie heeft gelegen. Er zijn aanwijzingen dat het Hospitaal
mogelijk tussen de Groeneweg en het huidige dorp Zaamslag heeft gelegen. Hiervoor komt de locatie
bij de kruising Terneuzensestraat – Hoogtepad en de locatie bij de kruising Terneuzensestraat – Van
der Baanstraat in aanmerking (figuur 11: C en E). Ook is het nog mogelijk dat het Hospitaal in het dorp
heeft gelegen (figuur 11: D). Op basis van historische geschriften gecombineerd met historisch
kaartmateriaal wordt voorlopig een ligging ter hoogte van ’t Sand in de Polder Ghenderdijcke aan de
oostzijde van de poldergrens (figuur 11: A) als meest aannemelijk beschouwd. De aangetroffen
archeologische resten op de locatie waar op dit moment de Tempelhof en het Hospitaal worden
verondersteld in combinatie met de gegevens van de AHN en luchtfotografie geven voldoende
aanleiding om een gebouw van status of complex van gebouwen te verwachten. Echter is daarmee nog
niet aangetoond waartoe de resten hebben behoord.
• 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);
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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;

o

Voor bewoningsresten op het dekzand uit de periode Laat Paleolithicum - Bronstijd op
het dekzand 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 te
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 activiteiten op de
Tempelhof, eventueel het Hospitaal (klooster) en de activiteiten gedurende de
Tachtigjarige Oorlog. Op basis van het bureauonderzoek wordt er van uitgegaan dat de
Tempelhof bestond uit diverse structuren waaronder zeer waarschijnlijk een kerk en/of
kapel, één of meer losse gebouwen en een begraafplaats. Voor het Hospitaal is geen
specifieke indeling bekend. Door Van der Broecke (1978) wordt vermeld dat er ter
verdediging een vierkante toren werd gebouwd en het gebouwencomplex van de
Hospitaalridders in 1385 werd voorzien van wallen en grachten. Het is echter niet
duidelijk welke bestaande gebouwen zijn omgracht. Op basis van het bureauonderzoek
kan geconcludeerd worden dat binnen het onderzoeksgebied zeer waarschijnlijk resten
aanwezig zijn die gerelateerd kunnen worden aan de Tempelhof. Echter zijn er geen
eenduidige aanwijzingen dat het Hospitaal op deze locatie heeft gelegen. Voor
archeologische resten uit de Nieuwe tijd B en C geldt een lage verwachting.

• 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 vanaf 2,9
m -Mv verwacht ter hoogte van de locatie Hospitaal. Ter hoogte van de locatie Tempelhof is het
dekzand niet aangeboord en zit het dieper dan 3,5 – 4,0 m –Mv ligt.
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 tussen 1,6 m en
2,2 m –Mv te beginnen.
De Tempelhof, het Hospitaal en daaraan gerelateerde archeologische resten bevinden zich in de
top van de Duinkerke II getijdenafzettingen. De hier boven op gelegen Duinkerke III-afzettingen
hebben een dikte van circa 70 cm. Hoewel de dikte van dit pakket lokaal kan variëren afhankelijk
van de ondergrond. Verwacht wordt dat de archeologische resten zich met name concentreren op
de hoger gelegen delen in het landschap binnen de aangegeven vindplaats-contour. Gebaseerd op
de opgravingsverslagen zijn er op de tot op heden veronderstelde locatie van het Hospitaal tot op
een diepte van circa 1,4 m –Mv lokaal nog funderingen aanwezig. Daarnaast is tot circa 150 m ten
zuiden van de Terneuzensestraat een cultuurlaag met vondstmateriaal aanwezig op een diepte van
circa 0,7 m -Mv.
Op basis van niet-systematisch uitgevoerde oppervlaktekarteringen door dhr. G. de Zeeuw blijkt de
vondstverspreiding van behoorlijke omvang. Op figuur 13 is de omvang en eventuele opmerkingen
van dhr. G. de Zeeuw ten aanzien van vondstconcentraties weergegeven.
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• 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 13), de verhoging op de AHN (figuur 5) en de
‘cropmarks’ zichtbaar op de luchtfoto’s (figuur 6). In het bestemmingsplan Buitengebied is
vastgelegd dat voor de percelen binnen de contouren van de vindplaats gedeeltelijk een
archeologische dubbelbestemming geldt met een Waarde- Archeologie 1 waarvoor een vrijstelling
geldt voor onderzoek tot 100m2 en 0,5 m –Mv en gedeeltelijk 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 context en de ruimtelijke
verspreiding van de archeologische resten. De verwachte verspreiding van de resten is
weergegeven op figuur 13. Geadviseerd wordt deze verspreidingszone door middel van nondestructief vervolgonderzoek te verifiëren en bij te stellen. 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 structuren en
activiteitenzones die aanwezig zijn binnen de vindplaats-contour. 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
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.
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Bestemmingsplan buitengebied
Op figuur 1b is de indeling van de 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
gedeeltelijk een Waarde-Archeologie 1 geldt (vrijstelling voor onderzoek tot 100m2 / 0,5 m –Mv) en
gedeeltelijk een Waarde-Archeologie 2 (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.
Voor het vervolgonderzoek geldt de volgende fasering en motivatie:
1.

In eerste instantie wordt voorgesteld 14 noord-zuid georiënteerde boorraaien te
plaatsen over het geselecteerde gebied. Bij de begrenzing is rekening gehouden met de
betredingstoestemming. Op de raaien wordt om de 10 m een boring gezet.
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 plaatsvindt voor de
Romeinse tijd. Indien binnen 3,0 m –Mv geen veen wordt aangetroffen mag de boring
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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). Naar verwachting levert dit een nieuwe begrenzing op van de
vindplaats op basis waarvan stap 4 kan worden uitgevoerd;
2.

Eventueel het booronderzoek aanvullen door een oppervlaktekartering. Hiertoe dient het
perceel in vakken te worden ingedeeld. De vondsten worden per vak verzameld en
verwerkt tot een vondstverspreidingskaart. Deze kaart betreft een vondstverspreiding op
basis van materiaalcategorie en datering. Bij de oppervlaktekartering kan eventueel
gebruik worden gemaakt van publieksparticipatie en de AWN. Deze oppervlaktekartering
dient aangevuld te worden met een slootkantinspectie
Motivatie: 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;

3.

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).

4.

Magnetometrische scan in de nieuw begrensde zone met daarbinnen vondstconcentraties
en locaties met aanwijzingen voor structuren.
Motivatie: de scan heeft tot doel op relatief snelle wijze het voorkomen van steenbouw in
kaart te brengen. Om die reden is het zinvol te starten op de plek waar funderingsresten of
concentraties bouwpuin gevonden zijn en van daaruit te werken. Idealiter wordt zo de
begrenzing van magnetische anomalieën in kaart gebracht. Deze anomalieën duiden dus
vooral op baksteen in de ondergrond. Houtbouw kan maar moeilijk worden gemeten;

5.

Op basis van de resultaten van stap 1, (2) en 4 wordt gericht in kleinere zones elektrische
weerstandsmeting geadviseerd om individuele structuren in kaart te brengen. Idealiter
worden deze 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 VerschoofVan 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
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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. Voor het merendeel geldt op het moment van schrijven
betredingstoestemming. De percelen waarvoor geen betredingstoestemming is zijn buiten de zone voor
vervolgadvies gelaten. Voor aanvang van eventueel vervolgonderzoek dient wederom
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 resten aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, diepteligging, kwaliteit en
ruimtelijke verspreiding?
9. Is er een ruimtelijk en functioneel onderscheid te maken binnen de begrenzing van de vindplaats
(bijvoorbeeld kapel, kerk, gracht, begraafplaats)?
10. Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats?
11. Leg uit of de aangetroffen resten in verband gebracht kunnen worden met de Tempelhof, het
Hospitaal of beide?
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Archivalia
Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland te Middelburg
• Zeelandia Illustrata: nr 785
• Dagrapport SCEZ door Jongepier 2010 begeleiding Groeneweg te Zaamslag
• Diverse foto’s, opgravingsgegevens, emailcorrespondentie, artikelen
Zeeuws Archief te Middelburg (ZA):
Staten van Zeeland (SvZ): 1625
Ambachtsheerlijkheid Zaamslag (Za): nrs. 5, 10, 71
Nationaal Archief te ‘sGravenhage (NA)
• Staten-Generaal: nr. 12.565
Rijksarchief Gent (RAG)
• Kaarten en Plans, nrs. 0007, 915, 2647
• Boudelo 2699

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 gelden WaardeArcheologie 1 en 2.
Figuur 2. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte cirkel) op een uitsnede van de geologische kaart
van Zeeuws-Vlaanderen (RGD, 1977), met daarbij aangegeven de verwachte ligging van de
Tempelhof (T) en het Hospitaal (H).
Figuur 3. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte cirkel op een uitsnede van de geomorfologische
kaart van Zeeuws-Vlaanderen (Stiboka / RGD, 1987), met daarbij aangegeven de
verwachte ligging van de Tempelhof (T) en het Hospitaal (H).
Figuur 4. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte cirkel) op een uitsnede van de bodemkaart van
Axeler Ambacht (Ovaa & Bazen, 1969), met daarbij aangegeven de verwachte ligging van
de Tempelhof (T) en het Hospitaal (H).
Figuur 5. Ligging van het onderzoeksgebied (zwart) geprojecteerd op de AHN (www.ahn.nl).
Figuur 6a. Het onderzoeksgebied op een luchtfoto uit 1974 (bron: ZAA). A en B geven mogelijke
structuren weer; C betreft een kreekje; Van D is de context onbekend; E en F zijn
verkavelingsgreppels.
Figuur 6b. Het onderzoeksgebied op een luchtfoto uit het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA, luchtfoto
kleine tempel). Het jaartal is onbekend. A en B geven mogelijke structuren weer; C betreft
een kreekje; E en F zijn verkavelingsgreppels.
Figuur 6c Het onderzoeksgebied op een luchtfoto van Google Earth uit 2005 (www.googleearth.nl).
B geeft mogelijk een structuur weer; Van D is de context onbekend; E zijn
verkavelingsgreppels; G locatie waar Lensen (2012) een cirkelvormige structuur herleid.
Figuur 7 Ligging van Spittael (rode cirkel) en molen 't Sand (blauwe cirkel) op de kaart van
Horenbault uit 1569.
Figuur 8. Kaart (Archives Nationales Parijs) met daarop de reconstructie van het Tempeliersgoed.
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Aangegeven zijn de Tempelhof (A), mogelijke optie voor de Tempelstrate (B), 't Sand (C) en
waterloop (D). Bovenzijde kaart is het zuiden.
Figuur 9 Gedeelte uit herdijkingskaart (ZAA, Zeelandia Illustrata, afb 785). Met daarop de 'Cleynen' en
'Grooten' tempel (rode cirkels. Letter A geeft de kreek weer die ook op het AHN2 zichtbaar
is.
Figuur 10. Detail van de kaart van Dampierre uit 1274 (RAG K&Pl 0007) met de Tempelhof (rode
cirkel).
Figuur 11 Gedeelte uit de herdijkingskaart (ZAA, Zeelandia Illustrata, afb 785) geprojecteerd op een
luchtfoto uit 2015 (Microsoft Bing, 2015), met de grens tussen polder Ghenderdijcke en
West-Zaamslag (blauwe lijn), kasteel de Torenberg (blauwe cirkel) en de mogelijke locaties
van het Hospitaal (letters).
Figuur 12 Uitsnede van de Visscher-Roman kaart (Grooten, 1973) met afgebeeld de locatie van de
Toorn van Saemslach, den Tempel en Hospitael (rode cirkel).
Figuur 13. Vondstverspreiding op basis van oppervlaktekartering, archeologische waarnemingen en
losse vondsten.
Figuur 14. Veldtekening archeologisch onderzoek sloot langs Groeneweg (bron: ZAA).
Figuur 15. Cultuurlaag, afvalkuilen en funderingsresten in sloot langs Groeneweg (bron: ZAA). De
locatie correspondeert met de letter A op figuur 13.
Figuur 16. Advieskaart voor vervolgonderzoek locatie Tempel / Hospitaal geprojecteerd op een recente
luchtfoto (Bing, 2015).
Tabel 1. Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen.
Tabel 2. Chronologie van belangrijke jaartallen met betrekking tot de locatie Tempelhof en Hospitaal.
Tabel 3. Samenstelling en ligging van het domein van de Tempeliers te Zaamslag, 16e eeuw (De
Kraker, 2015).
Tabel 4. Grondbezit van de kerkelijke instellingen te Zaamslag, circa 1550 (De Kraker, 2015).
Bijlage 1. Kraker, A.M.J., de, 2015. Tempelhof met Hospitaal van Zaamslag (p. 15-22) In: Historisch
geografisch onderzoek naar elf archeologische sites in de gemeente Terneuzen.
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Tijdstabel

Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Recente tijd

- 1945

C

Nieuwe tijd

Laat
Subatlanticum

- 1850

B

- 1650

A

- 1500

Laat B
- 1150 na Chr.

Laat A
C: Karolingische tijd
B: Merovingisch tijd
A: Volksverhuizingstijd

Vroeg
Subatlanticum

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

D: Ottoonse tijd
Vroeg

Middeleeuwen

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(Nieuwe Steentijd)

Vroeg

Atlanticum

Laat
Glaciaal

Preboreaal
Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling
Laat
Midden

Denekamp

Mesolithicum

- 8700

(M idden Steentijd)

Midden
Vroeg

- 9700

- 1050
- 900
- 725
- 525
- 450
- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500
- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300
- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500

Laat

- 12.000

- 12.500

Jong B

- 12.500
- 13.500
- 30.500

- 16.000

Jong A
- 35.000

Hengelo
- 60.000

Vroeg

Weichselien
Pleniglaciaal

Vroegste Dryas

Laat

- 7300

Prehistorie

Boreaal

Moershoofd

Paleolithicum
- 71.000

Vroeg
Glaciaal

Pleistoceen

Midden

- 1250

(O ude Steentijd)

Odderade
Midden
Brørup
- 114.000

Eemien
Saalien II
Oostermeer
Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien

- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000
- 336.000

Oud

- 384.000
- 416.000

Elsterien
463.000
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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
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(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.

Tempelhof en Hospitaal van Zaamslag
Inleiding
Voor het Tempeliersdomein zijn praktisch dezelfde bronnen geraadpleegd, zoals beschreven bij 1.
Zaamslag - Torenberg. Bijkomende archivalia zijn kaartmateriaal en rekeningen en correspondentie
over dijkzaken. Tenslotte zijn voor het tempeliersdomein ook luchtfoto’s en AHN gebruikt. Wat het
hospitaal van Zaamslag betreft, daarvoor zijn dezelfde bronnen gebruikt als bij 1. Zaamslag –
Torenberg met de daarbij gepubliceerde charters.
Belang: historisch geografisch kader
De commanderij van de Tempeliers ten westen van Zaamslag stamt van vlak voor 1200. Het gaat om
grondbezit van burggraaf Zeger II dat bij oorkonde van Boudewijn IX aan de Tempeliers werd
geschonken. 29 Het bezit bestond uit land en weiden, waarop paarden werden gefokt.
In de loop der eeuwen, met name na het ontbinden van de orde der Tempeliers in 1307-1314, bleef de
naam Tempeliershof of kortweg Tempeliers bestaan. Tijdens de circa 384 jaren dat de Tempeliers
rondom Zaamslag aanwezig zijn geweest, hebben de instelling en zijn opvolger een domein opgebouwd
dat tot een van de rijkste in het gebied kan worden gerekend. Dit domein bestond in de eerste plaats uit
land (zie tabel) dat in vele polders verspreid lag. Daarnaast bezaten de Tempeliers tienden en allerlei
andere rechten. Om dit goed te kunnen exploiteren was het Tempeliershof het administratieve centrum.

Tabel 2.1. Samenstelling en ligging van het domein
van de Tempeliers te Zaamslag, 16e eeuw
gebied

gemeten

Ghenderdijckepolder

roeden
9

158

West-Zaamslagpolder

303

6,5

Aendijckepolder

112

249

Oudt-Othenepolder

2

Nieuw-Othenepolder

6

26

Aevering Copwijck

24

25

80

150

536

614,5

Diepeneepolder e.a.
Nieuwelandtpolder (in het
Hulsterambacht)
Totaal:
29

239,7 ha

Gottschalk (1984), 42,
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Naast landbezit en andere belangen in het gebied dient nog aandacht te worden besteed aan de
invloed van de Tempeliers. Als grootgrondbezitter waren de Tempeliers ook verantwoordelijk voor de
waterstaat. Dit hield in: dijkonderhoud en herstel bij schade en het onderhoud van de waterlopen. Gelet
op de verspreide ligging van het grondbezit gaat het om medeverantwoordelijkheid voor de dijkzorg van
het dijkstuk lopend van Campen tot de zeesluis van Nieuw-Othene. Die medeverantwoordelijkheid
deelden de tempeliers met de abdijen van Boudelo, St. Baafs, Cambron, St. Pieters e.a. In de
zestiende eeuw was hier een organisatie gegroeid van zes polders of everingen, te weten: Aendijcke,
Ghenderdijcke, West-Zaamslag, Oudt-Othene, Nieuw-Othene en Diepenee. 30 Ook in geschillen van
afwatering traden de Tempeliers op als bemiddelaars, zoals in 1564 bij een geschil met de ingelanden
van Beoostenblije. 31 Mr. Willem Anthonis, die te Gent resideerde, behartigde de belangen van het
tempeliersgoed bij Zaamslag. Hij had contact met de Raad van Vlaanderen en andere
overheidsinstanties. Zijn invloed was zo groot dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de
hervorming van de waterstaat in het gebied, die is uitgemond in het zogeheten ‘Quartier vander Neuse’.
Dit is het statuut van de nieuwe waterstaatsorganisatie van de polders bij Terneuzen, die 2 maart 1576
werden medegefinancierd door de achterliggende gebieden van het Axel-, Asseneder- en
Boekhouterambacht. 32 Mr. Willem Anthonis werd van deze nieuwe waterschapsorganisatie de eerste
dijkgraaf. 33
Het domein in de West-Zaamslagpolder concentreerde zich in het zogenaamde twaalfde beloop of blok
van de polder. De ligging van dit beloop wordt als volgt omschreven: ‘Dit naervolghende es twalfste
beloop begonnen opden zuijtoosthende ande strate streckende westwaert totten waterganck van
Westzaemslach ende voort tusschen den waterganck noortwaert tot aende Tempelstrate alsoo
loopende lancxt der straeten voorbij thospitael suijtwaert tot daer tvoornomde beloop begonnen es.’
Uit de ligging van de afzonderlijke percelen kan worden opgemaakt dat de watergang van WestZaamslag aan de zuidzijde van dit beloop lag en richting westen liep en zo omboog naar het noorden.
Verder lagen in dit beloop de Groenstraat, die meer oost-west was georiënteerd, de Hagestrate en de
Tempelstraat, die bij de afzonderlijke posten niet met name wordt genoemd. Het beloop paalde aan bij
het dorp waar het hospitaal van Zaamslag lag. Op de kaart van Horenbault is aan de westzijde van het
dorp de polder van West-Zaamslag nog aangegeven met straten die hij geen naam heeft gegeven.
Het Tempelhof wordt als afzonderlijke post weergegeven: ‘Dezelve templier westaen daerinne
begrepen XI m LXXV rn. Temelhoff metten bevange ende walgrachten en midt den stick lants achter de
kercke totten waterganck oost ende suijt den templier besit den templier….’
Met andere woorden. Het Tempelhof ligt naast, dus ten westen van een perceel land van de tempeliers
en is op zich 5 ha groot met alles erop en eraan (bevange) omgeven door walgrachten en met nog een
stuk land achter de kerk lopend tot aan de watergang (kennelijk die van West-Zaamslag) aan de
oostzijde en aan de zuidzijde palend aan een ander perceel land van de Tempeliers.
Omdat het twaalfde beloop van de West-Zaamslagpolder 113,3 ha groot is en alle percelen relatief van
elkaar worden gesitueerd zonder nadere gegevens over de vorm, lengte of breedte, kan alleen worden
geconcludeerd dat het Tempelhof in het westen van het twaalfde beloop heeft gelegen, palend aan de
Watergang van West-Zaamslag. Om die reden viel het complex ook net buiten de kaart van Horenbault.

30

De Kraker (1997), 309-310.
RAG, Boudelo, 2699 (apostil van 1 dec. 1565)
32
De Kraker (1997), 325-326
33
De Kraker (1994), 1-8.
31

62

Een opmerkelijk detail uit de rekening van de kerk van Zaamslag uit 1558/59 is dat er begravingen
plaatsvonden op het Tempelhof. 34
Toestand vlak voor het verdwijnen (1584)
Vanaf 1572 werd de situatie in het gebied precair. Tot 1576 waren er diverse raids van de Watergeuzen
in het gebied. Berichten over eventuele brandstichting op het Tempelhof ontbreken, ook in latere
correspondentie. Toen het gebied tussen 1583 en 1586 weer in de frontlinie kwam te liggen, werden in
de zomer van 1584 de zeesluizen/dijk vernield bij Campen en bij Nieuw-Othene. Dit betekende dat het
zeewater via de watergangen de polders inliep, dus ook die van West-Zaamslag. De kans dat het
Tempelhof ten tijde van de inundatie nog volledig ongeschonden was, is niet uit te sluiten. Vanaf de
inundatiejaren begon een systematische ontmanteling van de gebouwen (zie 1. Zaamslag – De
Torenberg). Dit materiaal werd gebruikt voor de opbouw van fortificaties bij Terneuzen en elders. Uit
bronnen van na de inundatie blijkt hoe systematisch de resten van de Tempelhof werden opgeruimd. In
een schrijven aan bevelhebber Marinus Kempe van 13 februari 1587 dragen de Gecommitteerde Raden
van Zeeland hem op bouwmateriaal te verzamelen ‘ten dienste vanden lande’ . Item vanden kercke van
Seaftingen, Samslach, thuijs van Bouwenloo, ende het Tempelhuijs…..’ 35
Huidige locatie
De resten van het Tempelhof bevinden zich in een kleibodem met daaronder een veenlaag (0,50 – 1.00
m dikte). Zie bodemprofiel van waterpartij aan de westzijde van de Molenhof te Zaamslag

Fig. 2.1. Bodemprofiel van waterpartij in terrein Molenhof te Zaamslag (foto auteur)

34

ZA, Za, 10, kerkrek. Zaamslag, 1558-1559, ‘.. .voor noch een kiste om Jannekin twelcke begraven wierdt
opden temple…..’
35
ZA, SvZ, 1625, fol. 44verso, minuut van 13 februari 1587.
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Fig. 2.2. Muurrestant in slootprofiel langs N61 (1987, foto auteur)
De opbouw van het bodemprofiel maakt duidelijk dat er geen diepe uitspoeling heeft plaatsgevonden
sinds 1584. Dit betekent, dat de funderingsresten en de bodem van walgracht en sloten nog aanwezig
moeten zijn. Een muurrestant in de sloot aan de zuidzijde van N61 vormt een bewijs van bewoning,
restanten in de westsloot van de Groeneweg eveneens.
Luchtfoto’s genomen in juli 2006, juli 2008 en juli 2013 laten geen duidelijke cropmarks zien. Het
actueel hoogtebestand van het gebied laat twee erg flauwe bulten zien.

Fig. 2.3. Luchtfoto omgeving Tempelhof (links Groeneweg, onderaan N61, rechtsboven boerderij
Tempelhoeve). Bult 1 is hoogstwaarschijnlijk ook muurrestant 1987 doorlopend tot in het talud van de sloten
N61 en talud sloot Groeneweg. Spoor 3 komt op een der luchtfoto’s voor. Locaties 1 en 2 zijn lichte verhogingen
op AHN. Nr. 4 is de locatie op de reconstructiekaart, 17e eeuw. (foto auteur)
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Fig. 2.4. Kaart met daarop de reconstructie van het Tempeliersgoed te Zaamslag (Archives Nationales (Parijs)
De kaart van de herdijkte Zaamslagpolder (bovenkant is zuiden), gemaakt in opdracht van de
rechtsopvolgers van de Tempeliers laat een ovaal symbool zien aan de westzijde van de dreef die
toegang geeft tot de boerderij. 36 Uit de nadere toelichting op de kaart blijkt dat in de herdijkte
Zaamslagpolder de Tempeliers aanspraak maakten 379 gemeten en 28 roeden land (168,9 ha).

Fig. 2.5 Gedeelte uit herdijkingskaart Zaamslag met daarop de nieuwe verkaveling en de oude resten van het
tempeliersdomein (RAG, Kaarten en Plans, 915)
Een volgende reconstructiekaart is die van Jonas Wissche. Deze stamt uit de 18e eeuw en is een kopie
van de herdijkingskaart uit 1649. Hierop tekende hij twee locaties, een vlakbij de Groeneweg (Grooten
Tempel), die overeenkomst vertoont met locatie 2 (luchtfoto) en aansluit bij een muurrest in de sloot
langs genoemde straat. De op de kaart genoemde tweede locatie (Cleijnen Tempel) wordt door de
reeds besproken bronnen niet bevestigd.

36

Archives Nationales (Parijs). Kaart Zaamslagpolder uit 1752.
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Fig. 2. 6. Kaart uit 1624 van het Kwartier van Terneuzen en Axel (gedeelte), kijkrichting is het zuiden. Hierop de
Grooten Tempel, Cleinen Tempel, het dorp Zaamslag en resten Othene (Zeeuws Archief, De Waard, 1359)
Tenslotte is nog een kaart van belang, getekend in 1624, d.i. veertig jaar na het inunderen van de
polder van West-Zaamslag. Deze inmiddels door indroging vervormde kaart (1 : 8.925) schetst in het
verdronken land: resten van het dorp Zaamslag, de Kleine en de Grote Tempel, een restant van
Aendijcke en een van Othene. Gelet op de plaats van het dorp Zaamslag op de kaart moet worden
geconcludeerd dat de kaarttekenaar deze niet heeft ingemeten, maar op het zicht op de kaart heeft
gezet. Het dorp is, gelet op de oostwest as van de latere polder (N61), te ver naar het zuiden geplaatst.
De locatie van de Grote tempel (oost) en de Kleine Tempel (west), komt overeen met de latere
bedijkingskaart van de Zaamslagpolder. Echter, de bedijkers moeten zeker de kaart van 1624 als basis
hebben genomen, zodat de locaties van beide tempels overeenkomen.
Uit het kaartmateriaal komt dus een tegenstrijdig beeld van de juiste ligging van het tempeliers goed
naar voren. Gelet op de aanwezige archeologie die tot nu toe is aangetroffen, zijn de locaties 1, 2 en 3
op de luchtfoto de locaties met de hoogste trefkans om grondig, maar ruim te exploreren. Vergeleken
met het everingboek van West-Zaamslag is daarin geen sprake van een onderscheid in de Kleine en
Grote Tempel.
Hospitaal van Zaamslag
Belang en achtergrond

66

Het in 1338 of kort daarvoor gestichte hospitaal van Zaamslag was een bescheiden charitatieve
instelling, die zich met ziekenzorg bezighield. 37 In het hospitaal waren twee kapellen of altaren, gewijd
aan de Heilige Maagd Maria 38 en een aan de Heilige Drievuldigheid. Het hospitaal verwierf inkomsten
uit giften en aankoop om de ziekenzorg en het onderhoud van het gebouw te kunnen bekostigen.
Volgens De Mul bezat het hospitaal in Zaamslag hooguit 14 gemeten (6,2 ha) land. Uit de reconstructie
van de everingboeken van Aendijcke, West-Zaemslag, Ghenderdijcke, Oudt- en Nieuw-Othene blijkt dit
ruim 33 gemeten (14 ha) te zijn. Daarnaast bezat het hospitaal nog land in de evering Beoostenblije in
het XIXe beloop, dit is het noordoostelijke deel van de evering. 39

Tabel 2.2. Grondbezit van de kerkelijke instellingen te
Zaamslag, circa 1550
Instellingen

gem

roe

ha

Kerk van Zaamslag

224

263

110,2

Vicarie Zaamslag

66

187

29,7

Heilige Geest Zaamslag

37

2

16,5

Hospitaal Zaamslag

33

74

14,8

Kapel Zaamslag

31

117,5

14

Cuere Zaamslag

1

150

0,7

Toestand vlak voor het verdwijnen
Toen de Watergeuzen het gebied in 1572 onveilig maakten namen moeder-overste en de zusters van
het hospitaal de vlucht naar Gent en vervolgens naar Hulst. 40 Toen de rust terugkeerde, kwamen de
zusters terug naar Zaamslag. Kennelijk was het gebouw nog intact gebleven en bleef het functioneren
tot 1584.
Gelet op de opmerkingen geplaatst bij de bespreking van de Tempelhof en Zaamslag over de
gebeurtenissen na het inunderen in 1584, ligt het voor de hand aan te nemen dat het volledige gebouw
systematisch is afgebroken en dat het bouwmateriaal is hergebruikt in Terneuzen ten behoeve van de
fortificatie aldaar en/of het stadhuis.
Huidige locatie
Volgens het everingboek van Ghenderdijcke lag het hospitaal in het laatste blok aan de westzijde van
het dorp palend aan het zogeheten ‘tSant. 41 Het hospitaal lag dus nog in het dorp zelf. Er van uitgaand
dat Horenbault in 1569 ter plekke waarnemingen heeft gedaan om zijn kaart van Zaamslag en
omgeving te maken, mogen die als nauwkeurig worden beschouwd met een afwijkingsmarge van 5 tot
10%. 42 De ligging vanaf het toenmalige kasteel was tussen 700 en 925 meter, waarbij 700 (182 roeden)
de oostelijke ommuring van het hospitaal is en 925 (240 roeden) de westelijke ommuring van het
hospitaal.
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De Mul (1932), 95-154.
Grijpink (1914), 31 noemt Franconis filii Arnoldi als bedienaar van het altaar van H. Maagd (1489-1490).
39
NA, SG, 12.565, fol. 80vo.
40
ZA, Za, 5, brief van 30 mei 1572 (uit Zaamslag pastoor Crabbe aan A. Quarré, heer van Zaamslag)
41
ZA, Za, 71 (everingboek Ghenderdijcke, 1543).
42
Van Elslande en de Kraker (2004-2006), 148-149.
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Fig. 2.7. Mogelijke locatie voormalige hospitaal van Zaamslag. Gele peilen vormen de oostelijke begrenzing van
de ommuring, de witte de westelijke begrenzing (Uitsnede uit Google Earth).
Eerder gedane interpretaties van steenresten op de locatie Groeneweg als mogelijke locatie van het
hospitaal, moeten op grond van de bronnen, met name van de everingboeken van Ghenderdijcke en
West-Zaamslag, worden weerlegd. Het hospitaal komt in het everingboek van Ghenderdijcke voor als
vestiging, het tempelhof in het everingboek van West-Zaamslag.
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