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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 Torenberg ten zuidoosten van het dorp Zaamslag. Doel van het bureauonderzoek is
helder te krijgen wat de exacte ligging, datering, begrenzing en fysieke kwaliteit van de vindplaats is,
teneinde de begrenzing van deze vindplaatsen zo nodig in de bestemmingsplannen aan te passen.
Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van verschillende bronnen informatie verzameld om
inzicht te krijgen in de ligging, datering, begrenzing en fysieke kwaliteit van de vindplaats, evenals de
genese van het landschap en de (lokale) opbouw van de bodem.
Op basis van het bureauonderzoek geldt voor bewoningsresten uit de periode 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). Eventuele
vindplaatsen uit het Laat Paleolithicum - Bronstijd bevinden zich in de top van de pleistocene
ondergrond (het dekzand). Dit wordt voor onderhavige locatie dieper dan 3,0 m -Mv verwacht. De
exacte diepteligging kon niet worden achterhaald. De eventueel aanwezige archeologische resten
betreffen waarschijnlijk 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 hoge
verwachting. Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 1983 zijn twee Romeinse scherven in de top van
het veen aangetroffen (mondelinge mededeling dhr. R. van Dierendonk, SCEZ) en tevens zijn tijdens
een oppervlaktekartering twee terra sigillata scherven geborgen. Indien blijkt dat (de top van) het
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Hollandveen in het plangebied is geërodeerd of vergraven (moernering) dient de verwachting voor de
aanwezigheid van vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd naar beneden toe worden bijgesteld.
Eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd bevinden zich in (de top van) het
Hollandveen, deze wordt verwacht vanaf 1,5 m à 2 m -Mv. Bij eventuele vindplaatsen uit deze perioden
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 op het kasteel en de activiteiten
gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Deze resten concentreren zich vooral op en rondom te Torenberg
en aan weerszijde van de Voorburcht tussen de Torenberg en de Kerk. De (globale) contouren
waarbinnen archeologische resten worden verwacht is middels een rechthoek aangegeven op figuur 17.
Gebaseerd op de opgravingsverslagen zijn er ter hoogte van de voorburcht minimaal 3 niveaus
aanwezig tot op een diepte van circa 2,4 m –Mv. Op de Torenberg is nooit formeel archeologisch
onderzoek uitgevoerd waardoor niet bekend is hoeveel en tot op welke diepte archeologische lagen
aanwezig zijn. Verder geldt voor de zone direct rondom de Torenberg een hoge verwachting voor
resten uit de Nieuwe tijd B en C gerelateerd aan bewoning van (voorgangers van) boerderij de
Torenhoeve. Deze resten worden verwacht in de jongere getijdenafzettingen aan of direct onder het
maaiveld. Archeologische resten gerelateerd aan de Torenberg en de Tachtigjarige Oorlog worden
verwacht in de onderliggende oudere getijdenafzettingen. Op grond van de oude kaarten worden buiten
de voorburcht, hoofdburcht en de contouren van de gracht geen overblijfselen (funderingen) van
gebouwen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd A (periode tot 1649) in het plangebied verwacht (De
Kraker, 2015). Mogelijk kunnen wel sporen van landgebruik (landbouw, perceelsgreppels, etc.) en
oorlogshandelingen uit deze periode in het plangebied aanwezig zijn.
De resultaten van het bureauonderzoek geven voldoende redenen voor een vervolgonderzoek. Een
nader onderzoek is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke verspreiding van de
archeologische resten om zo het gemeentelijk beleid aan te kunnen scherpen. Geadviseerd wordt deze
verspreidingszone door middel van non-destructief vervolgonderzoek te verifiëren en bij te stellen. Een
karterend booronderzoek en oppervlaktekartering kan uitsluitsel geven over de mate van verstoring, het
verloop van de voormalige gracht(en) en de ruimtelijke (horizontale en verticale) vondstverspreiding.
Daarnaast kan een combinatie van geofysisch onderzoek en booronderzoek worden ingezet voor het
opsporen en het in kaart brengen van de contouren van het voormalige kasteel, de gracht(en) en
individuele structuren op de voorburcht, hoofdburcht en omringende percelen.
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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 Torenberg en de daaraan gerelateerde historische kern van 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

-

Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische

onderzoeksgebied bekend?
waarden in het gebied?
-

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

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

-

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

-

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

1.3 Beschrijving onderzoeksgebied
Ten zuidoosten van het dorp Zaamslag ligt in het verlengde van de Voorburcht de Torenberg. Het
onderzoeksgebied beslaat het gebied binnen een straal van 500 m rondom de Torenberg. (figuur 1a).
De Torenberg betreft een berg van circa 3,0 m hoog en een cirkelvormig grondplan. Momenteel is het
begroeid met gras. Ten zuiden en oosten van de Torenberg zijn de percelen in gebruik als akkerland.
Op deze percelen is een beetje reliëf zichtbaar. Ten noorden en westen van de Torenberg is het terrein
vlak en in gebruik als woonwijk. Ten noordoosten van de Torenberg bevindt zich de huidige
begraafplaats.
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Beleidskader
Het onderzoeksgebied valt binnen twee bestemmingsplannen. Op figuur 1b de indeling van
archeologische waarde volgens bestemmingsplan Zaamslag en bestemmingsplan Buitengebied van de
gemeente Terneuzen weergegeven geldend binnen de contouren van vindplaats Torenberg. In de
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bestemmingsplannen is vastgelegd dat voor de percelen binnen de contouren van de vindplaats een
archeologische dubbelbestemming geldt met uitzondering van de Torenberg zelf. Voor de locatie van
de Torenberg is in het gemeentelijke beleid geen archeologische waarde toegekend. Deze is namelijk
geborgd in het rijksbeleid omdat het een beschermd archeologisch monument betreft. Dit betekent dat
het Rijk voor deze locatie bevoegd gezag is.
Hieronder volgt een opsomming van het beleid behorende bij de verschillende archeologische waarden
met daarbij een het advies ten aanzien van dit beleid:
Bestemmingsplan Zaamslag:
- Waarde-Archeologie 1: vrijstelling voor onderzoek tot 50m 2 /0,3 m –Mv.
- Waarde-Archeologie 2: vrijstelling voor onderzoek tot 100m 2 /0,5 m –Mv.
- Waarde-Archeologie 3: vrijstelling voor onderzoek tot 500m 2 /0,5 m –Mv.
Bestemmingsplan Buitengebied 1
- Waarde-Archeologie 1: vrijstelling voor onderzoek tot 100m2/0,5 m –Mv.
Rijksbeleid
- Wettelijk beschermd archeologisch monument: onderzoeksplicht, geen vrijstelling. Bescherming,
handhaving en vergunningverlening ten aanzien van beschermde monumenten wordt uitgevoerd door
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

1

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl wordt aan het perceel ten zuiden van de huidige begraafplaats een
dubbele waarde toegekend namelijk Archeologische Waarde 1 en Archeologische Waarde 2. In overleg met
mevr. N.J.G de Visser (Edufact) is besloten de hoogst geldende waarde (Waarde 1) te hanteren. Verder wordt
opgemerkt dat de zone waarvoor deze Archeologische Waarde geldt ook het wettelijk beschermde archeologisch
monument overschrijdt.
14
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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 en dhr. J. Wattenberghe
(Artefact!).
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2. Archeologisch en historisch onderzoek
2.1 Onderzoeksmethode
Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van verschillende bronnen informatie verzameld om
inzicht te krijgen in de 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. J. Wattenberghe, dhr. R. van Dierendonck en dhr. J. Jongepier, die ten
aanzien van Zaamslag en de Torenberg in het bijzonder aanvullende informatie konden verstrekken en
is een literatuurstudie gedaan naar o.a. opgravingsgegevens. Ook is het informatiepakket van de
gemeente Terneuzen bestudeerd. Dit pakket behelst:
o beleidsstukken;
o geselecteerd historisch kaartmateriaal;
o geselecteerde luchtfoto’s;
o specifieke literatuur;
o gegevens uit het ZAA indien aanwezig;
o historisch-geografisch rapport van De Kraker (2015);
Als startpunt van voorliggend onderzoek is intensief gebruikt gemaakt van het onderzoek van de heer
De Kraker (2015). Dit onderzoek is als bijlage opgenomen (bijlage 1). Voor het onderzoek naar de
historische achtergrond van Zaamslag heeft hij o.a. de volgende bronnen gebruikt:
-

twee everingboeken van de polder van West-Zaamslag (1557) en die van de Genderdijkepolder
(1543). De everingboeken zijn voorlopers van het kadaster en geven een overzicht van alle
pachters en landeigenaren met de ligging en grootte van de grond die ze pachten of gebruiken.
Daarnaast geven deze documenten ook inzicht in de structuur van de polders in termen van
straten, waterlopen, dijken en andere landschappelijke bijzonderheden;

-

het kohier van de XXe penning van de parochie Zaamslag (1572);

-

documenten die betrekking hebben op het domeinbeheer van de heer van Zaamslag, dat van
de Tempeliers en van andere domeinheren;

-

correspondentie gevoerd in de laatste decennia van het bestaan van het middeleeuwse
Zaamslag en de decennia daarna (Staatse periode)

-

diverse historische kaarten.

Naast het onderzoek van de Kraker zijn diverse sleutelwerken, zoals Gottschalk (1955, 1984) en
Platteeuw, (1968) geraadpleegd en beschikbare opgravingsgegevens van Van Heeringen (1989) en de
Kraker (1987) bestudeerd.
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
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het Bodemloket (www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Voor een volledig overzicht van de geraadpleegde
bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst achter in dit rapport.

2.2 Geologie, Bodem en Landschap
Landschappelijke situatie
De pleistocene ondergrond van Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit oudere (midden en laat pleistocene)
fluviatiele afzettingen voor van de Schelde: de Formatie van Koewacht. Deze afzettingen liggen onder
het dekzand, dat is afgezet gedurende de laatste ijstijd. Het dekzandoppervlak vertoont een verhang in
noordelijke richting. De landschappelijke ontwikkeling in het Holoceen (vanaf circa 10.000 voor Chr.)
houdt nauw verband met de stijgende zeespiegel en de mate van openheid van de kust. In een laagte
in het dekzandgebied van centraal en noordelijk Zeeland zocht de Schelde haar weg. Vanaf 7000 voor
Chr. vormde zich vanuit deze laagte een getijdengebied. Door een verminderde invloed van de zee
vanaf 4400 voor Chr. als gevolg van een meer gesloten kust verlandde het getijdengebied, wat de
afwatering veenvorming in de hand werkte. De vorming van het Hollandveen nam een aanvang. Tot het
Vroeg Neolithicum dagzoomde het dekzand in Zeeuws-Vlaanderen. Daarna werd het bedekt met
Hollandveen (Vos & Van Heeringen, 1997).
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. Ook
Zaamslag is ontstaan op een kreekrug opgebouwd uit Duinkerke II-afzettingen (het zgn. ‘Oudland’).
Vanaf de 10e eeuw nam de invloed van de zee opnieuw sterk toe en werden de oudere afzettingen
grotendeels afgedekt of 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 het veen soms of plaatselijk 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.
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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 2 uit Wageningen intensief gekarteerd (Ovaa & Bazen, 1969). De
hieruit voortvloeiende bodemkaarten hanteren een ander systeem dan tegenwoordig gebruikelijk: dit
vergt enige toelichting. Lange tijd hanteerden geologen en bodemkundigen een model waarbij een
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 3 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. 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: 4

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. 5

Volgens de Geologische Kaart van Nederland, deel Zeeuws-Vlaanderen Oost, komen binnen het
onderzoeksgebied 4 geologische eenheden voor (figuur 2; RGD, 1977):
- ‘kreekafzettingen van Duinkerke II’ (code Do.2);
- In een smalle strook binnen de kreekafzettingen van Duinkerke II wordt aangegeven dat sprake is
van meer fasen van de afzettingen. Het is echter onduidelijk welke Duinkerke fase wordt bedoeld
omdat de kleur slecht leesbaar is en er geen codering in staat. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om
kreekafzettingen van Duinkerke IIIa op oudere Afzettingen van Duinkerke (code Do.3a met
wybertjes);
- ‘kreekafzettingen van Duinkerke IIIb op oudere Afzettingen van Duinkerke‘ (code Do.3b met
wybertjes);
- ‘kreekafzettingen van Duinkerke IIIb op oudere Afzettingen van Duinkerke (DIIIa op DII) op
Hollandveen op pleistoceen zand’ (code Fo.3b met wybertjes).

2

Tegenwoordig Onderzoeksinstituut Alterra, Wageningen UR.
Transgressie verwijst naar een toegenomen mariene activiteit en dus afzetting van klei en/of zand. Regressie
verwijst naar een periode van verminderde mariene activiteit en daarmee (meestal) naar veenvorming.
4
Deze datering wordt dus door TNO-NITG niet onderstreept.
5
Voor het onderzoeksgebied zijn de voor de archeologie niet relevante lagen uit de tabel gelaten.
3
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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 plangebied niet als afzonderlijke
eenheden (‘getij-inversierug’) weergegeven. De locatie wordt als een ‘vlakte van getijdenafzettingen’
aangeduid (figuur 3; Stiboka/RGD, 1987: 2M35).
Uit bovenstaande gegevens wordt geconcludeerd dat het dorp Zaamslag is gebouwd op een Duinkerke
II getij-inversierug (zie ook §2.5). Gedurende de Late Middeleeuwen (Duinkerke III fase) is het
Duinkerke II landschap deels geërodeerd door het ontstaan van nieuwe kreken en deels afgedekt met
kleiige en zandige afzettingen behorend tot de Duinkerke III fase. De Duinkerke III geulen zijn duidelijk
herkenbaar op de AHN (§2.3).
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De bodem in het plangebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden (Stiboka, 1980; code: Mn25A).
Poldervaaggronden zijn kleigronden met een grijze, roestig gevlekte ondergrond zonder een donkere
humusrijke bovengrond (De Bakker, 1966).
Op een gedetailleerde, oudere bodemkaart van het Axeler Ambacht, is het plangebied gekarteerd als
Nieuwland (schorgronden) op Oud- of Middellandgronden. De afzettingen worden binnen 40 cm -Mv of
tussen 40-80 cm -Mv verwacht (Ovaa & Bazen, 1969; code C2.3o of C1o) en bestaan uit
kreekruggronden (Ovaa & Bazen, 1969; code 1R). Op de locatie wordt tevens een schapenstelle
aangeduid (figuur 4).
In DINOloket (www.dinoloket.nl) zijn voor het onderzoeksgebied enkele boringen bekend. De meest
relevante zijn gezet op de huidige begraafplaats en op de percelen ten zuiden van de Torenberg.
Hieruit blijkt dat de bodemopbouw bestaat uit een sterk siltige klei afgezet op veen of zeer fijn zand.
Tussen minimaal 0,6 m –Mv en maximaal 1,3 m –Mv is een 30 tot 60 cm dik pakket van matig siltige
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klei afgezet. Mogelijk betreft dit de afzettingen die aan de inundatie van 1584-1586 kunnen worden
gerelateerd. Ten zuiden van de huidige begraafplaats vindt de overgang van klei naar veen plaats
tussen 1,9 m en 2,5 m –Mv. Ter hoogte van de kruising Puntstraat – Axelsestraat in het uiterste zuiden
van het dorp gaat de klei op circa 1,8 m –Mv over in zeer fijn zand. In het DINOloket wordt aangegeven
dat het afzettingen van Walcheren betreft en geen afzettingen van Boxtel (dekzand). Aangenomen
wordt dat dit zand behoort tot de getij-inversierug.
Op de bodemkaart staat in de directe omgeving van het plangebied 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.
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2.3 Actueel Hoogtebestand Nederland
Met behulp van het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN, www.ahn.nl) is het onderzoeksgebied
onderzocht op het voorkomen van naar archeologische structuren of andere relevante structuren.
Hiervoor zijn diverse kleurinstellingen gebruikt, waaronder ook hillshade (www.arcgis.com). Bij het
analyseren van de AHN ten behoeve van het cultuurlandschap van vóór de inundatie is voorzichtigheid
geboden aangezien het landschap daarna circa 70 jaar onder water heeft gestaan en is afgedekt met
Duinkerke III afzettingen.
Op figuur 5 is het plangebied geprojecteerd op het AHN. Op de weergave is de Torenberg (A) en het
direct ten noordwesten ervan gelegen terrein met het woonhuis (B) duidelijk als verhoging zichtbaar
(rode kleur). Rondom de Torenberg is een cirkelvormige laagte aanwezig (C: blauw) die geïnterpreteerd
kan worden als een voormalige gracht. Van Heeringen (1987) geeft aan dat de huidige topografie
echter gerelateerd moet worden aan de laat-zeventiende-eeuwse voorloper van de huidige boerderij
(Torenhoeve) en dat de grachtenstructuur pas zijn beslag heeft gekregen na de hernieuwde inpoldering
van het gebied in 1650 nadat het land vanaf 1584 onder water had gestaan. Tijdens de opgraving in
1987 zijn ter hoogte van de huidige woonwijk fundamenten en een gracht aangetroffen (zie §2.6 voor
verdere informatie). Het gaat om minimaal 3 bewoningsfasen. De gracht ligt ter hoogte van de kruising
Nederhof – Voorburcht (D). Het is onduidelijk of een gedeelte van de voorbucht is opgegraven zoals
aanvankelijk werd vermoed op grond van de huidige morfologie van het terrein of dat het om de rand
van het eigenlijk kasteelterrein gaat (Van Heeringen, 1988). Omdat de locatie van de huidige woonwijk
volledig is overbouwd moet bij de analyse van de AHN voor deze zone rekening gehouden worden met
eventuele ophoging en egalisatie van het terrein. Aanwijzingen hiervoor zijn abrupte overgangen van
lage naar hoge delen zoals ter hoogte van de huidige begraafplaats en het perceel ten oosten ervan en
ter hoogte van het onbebouwde perceel ten zuiden van de brouwerijstraat en aangrenzende
bebouwing. De cirkelvormige verhoging (rood/oranje kleur) waarop het dorp ligt kan echter ter hoogte
van de woonwijk worden vervolgd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de mate van egalisatie en/of
ophoging meevalt. Bij de percelen ten zuiden en oosten van de Torenberg valt het krekenstelsel van de
Duinkerke III fase op aan de hand van de blauwe (lager gelegen) zones. Ten zuidwesten van de
Torenberg is een noordwest-zuidoost georiënteerde laagte zichtbaar op de AHN (E) die aan lijkt te
sluiten bij een noord-zuid georiënteerde laagte (H). Echter de bodemkaart geeft voor de deze locaties
geen oude kreekgeul weer. Waarschijnlijk gaat het om een nog niet gekarteerde kreekgeul.
Bovengenoemde laagtes lijken in de wijdere omgeving van het plangebied wel aan te sluiten op de
Duinkerke IIIb -kreken die weergegeven worden op de geologische kaart (figuur 2). Een mogelijkheid is
dat de laagte een restant is van een voormalige gracht aangesloten op een oude kreekgeul. Dat de
natuurlijke waterloop is gebruikt als gracht of juist dat een latere kreek zijn weg heeft gezocht in reeds
aanwezige laagtes behoord uiteraard ook tot de mogelijkheden. Een hypothetisch verloop van de
gracht is weergegeven op figuur 5. Ten oosten van de Torenberg (direct ten zuiden van de huidige
begraafplaats) zijn twee noord-zuid georiënteerde lijnen (laagten) zichtbaar (F en G). Mogelijk kan het
gaan om perceel- of verkavelingsgreppels. De laagte aangeduid met de letter F zou eventueel nog ook
een grachtrestant of kreekgeul kunnen zijn.
Op basis van de AHN analyse kan geen eenduidige verklaring worden gegeven voor de aanwezigheid
van de lagere delen die op de AHN zichtbaar zijn. Op de AHN zijn geen aanwijzingen voor
ondergrondse resten van historische bebouwing waargenomen.
Volgens de gegevens van de AHN ligt de top van de torenberg op circa 3,3 m +NAP en heeft het
cirkelvormig terrein binnen de gracht een diameter van circa 48 m. De aangrenzende laagte duidend op
de voormalige gracht rondom de Torenberg heeft een hoogte van circa 0,7 m +NAP. De
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maaiveldhoogte van de akkers ten zuiden en oosten van de Torenberg bedraagt circa 1,2 m +NAP. De
maaiveldhoogte in de woonwijk direct ten noordwesten van de Torenberg bedraagt circa 1,7 m +NAP.
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2.4 Luchtfoto-onderzoek
In het kader van het onderzoek zijn luchtfoto’s van het plangebied bestudeerd. Het gaat onder andere
om luchtfoto’s van 2005 en 2013 uit Google Earth (www.googleearth.nl), foto’s uit 1991 aangeleverd
door de gemeente Terneuzen (ZAA, Semeij 1991), beeldmateriaal uit 1989 (Robas Producties, 1989)
en 2003 (Kersbergen, 2004). Twee luchtfoto’s aangeleverd door de gemeente Terneuzen zijn
weergegeven (figuur 6a en b). Op beide foto’s valt vooral de noordwest-zuidoost lopende donkere
banen op het perceel ten zuiden van de Torenberg op (E). Het betreft een laagte die ook op de AHN
zichtbaar is (vergelijk figuur 5 en 6a en 6b). Op figuur 6b is ook de aangrenzende noord-zuid
georiënteerde laagte als donkere baan zichtbaar (H). De noord-zuid georiënteerde laagten ten zuiden
van de huidige begraafplaats waargenomen op de AHN zijn eveneens zichtbaar op de luchtfoto’s als
donkere banen (figuur 6a en 6b: F en G). Op figuur 6a takt de donkere baan van ‘cropmark’ F in het
noorden af richting de Torenberg (westen). Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de donkere baan ter
hoogte van F een watergang betreft waarmee de gracht rondom de Torenberg in verbinding stond. Op
figuur 6b zijn ten oosten van de Torenberg op het perceel ten van banen F en G eveneens ‘cropmarks’
zichtbaar met een noord-zuid oriëntatie. Het regelmatige patroon doet denken aan perceels-/
verkavelingsgreppels. Er zijn op de luchtfoto’s geen aanwijzingen voor ondergrondse resten van
historische bebouwing waargenomen.
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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 al 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, 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 Parochiën 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
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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 Torenberg zijn
chronologisch vermelding in tabel 2
Historische gebeurtenissen
Jaartal

Omschrijving

980

Vermelding ridder Jan van Zaamslag

Eerste helft

Bouw kasteel Zaamslag

13 e

eeuw

1330

Robert van Maldeghem heer van Zaamslag

1379

Philips van Maldeghem heer van Zaamslag
Catharina & Philip van Axel eigenaar
Gillis van Zuijlen eigenaar
Floris van Zuijlen eigenaar

1444

Floris van Zuijlen zoon van vorige Floris eigenaar

1469

Kasteel afgebrand door blikseminslag

1530

Parochie Zaamslag overstroomd door stormvloed

26 juli 1574

Overval Zaamslag door Zeeuwse krijgsbezetting van Terneuzen, grote schade

3 feb 1584

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

1584-1586

Inundatie. Prins Maurits laat de dijken doorsteken. Definitieve ondergang Kasteel

1596

Torenberg doet dienst als fort

1649

Herdijking. Alleen toren van kasteel nog overeind.

Tabel 2. Chronologie van belangrijke jaartallen met betrekking tot het kasteel van de heren van Zaamslag. 7

Het Kasteel van Zaamslag, de Torenberg 8
Belang en achtergrond
Zaamslag is het centrum van de ambachtsheerlijkheid Zaamslag, Aendijcke en Othene. De polders die
daartoe behoorden (Aendijckepolder, Ghenderdijckepolder, West-Zaemslachpolder, Oudt- en NieuwOthenepolder en Diepenee) lagen aanvankelijk op een eiland. 9 Dit was in het oosten begrensd door de
Hulsterhaven, in het zuiden door een krekenstelsel, waarin later Pouckepolder en Weeldenpolder
ontstonden en naar het zuidwesten door de geul die toegang gaf tot Axel, met daarin o.a. de latere
Triniteitspolder, ‘sGravenpolder, Zuid- en Noordpolder. De kernpolders en daarmee ook vrijwel de
oudste polders van de ambachtsheerlijkheid besloegen in 1580 een schotbare oppervlakte van ruim
3.100 ha. 10 In dit kerngebied zijn drie parochies gesticht: Zaamslag, Aendijcke en Othene. Deze drie
zijn uitgegroeid tot echte dorpen met een eigen kerk. Andere dorpen in het gebied hebben nooit
bestaan. Trinteyt ontstaat rond 1350 in de bedijkte inham die naar Axel liep had behoorde niet tot de
ambachtsheerlijkheid Zaamslag.

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?
7
Gebaseerd op Van den Broecke, 1978
8
Passage uit De Kraker, 2015
9
Gottschalk (1984), 337.
10
De Kraker (1997), 121.
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Toponiemen als Ghenderdijcke (1163) en Adendijcke (1220) stammen uit de periode van ontginningen,
terwijl het toponiem Zaamslag al in 1169 voorkwam. 11 Zaamslag als dorp is ontstaan op een kreekrug
in het landschap. 12 Omdat de kernpolders met de drie dorpen een (ambachts) heerlijkheid vormden,
verrees aan de zuidoostzijde van het dorp al snel een mottekasteel, dat in de loop der tijden door een
stenen exemplaar is vervangen. Dit werd met het voorburchtterrein een omwalde site. Behalve het
kasteel stond in het midden van de oostwest lopende weg een parochiekerk met losstaande kapel. De
kerk was gewijd aan St. Maarten. In 1551 werden kerk en diverse afzonderlijke diensten (altaren en
kapellen) door drie pastoors bediend. 13
Domein Kasteel van Zaamslag 1532 - 1538
Bron van inkomsten

grootte

1.

Landbezit rondom Zaamslag

47 ha

2.

Landbezit buiten Zaamslag

79 ha

3.

Molen te Zaamslag (op 't Sand)

4.

Molen te Aendijcke

5.

Molen te Schreijdijck

6.

Molen te Terneuzen

7.

Veerdienst te Terneuzen

8.

Veerdienst te Campen

9.

Herbergierschap Rooie Huis

10.

Schoutdom Aendijck en Zaamslag

11.

Tafeldragerschap Drie Parochiën

12.

Brouwerij bij kasteel

13.

Visserij op het Spijkerhof

14.

Visserij op Duerlo
Totale inkomsten:

333 lb.

Tabel 3. Inkomsten van het domein Kasteel van Zaamslag (De Kraker, 2015).

Het kasteel van Zaamslag was het centrum van een domein, een belangrijk bezit. Een dergelijk bezit
verwisselde van eigenaar via vererving, huwelijk of vaker nog door verkoop. Hoe dit domein is
opgebouwd, blijkt uit de rekeningen die zijn bewaard van de jaren 1532-1538 (tabel 3). Te Zaamslag
omvatte het ruim 47 ha land en daarbuiten 73 ha, waartoe ook een bos behoorde. Verder behoorden bij
het domein ook de inkomsten uit de verpachting van: molens te Zaamslag en in Schreijdijck (d.i.
oostelijk van Aendijcke), in het dorp Aendijcke zelf en de windmolen te Terneuzen, de brouwerij op het
kasteelterrein, visserijen, boomgaarden en een aantal verpachte ambten. Alleen al de vier windmolens
vormden een kapitaal bezit en waren van vitaal belang voor de landbouw in het gebied. Er bestond
voor de boeren dan ook de verplichting op de heerlijke molens te malen.
Naast land en andere bronnen van inkomsten benoemde de heer van Zaamslag ook de bedienaars van
de kerk van Zaamslag. Dit waren onder meer de pastoors. Ook trad voor de heer van Zaamslag een
schout op in het gebied. De pastoors en schout waren de personen die ook alle inkomsten inden van
het domein en hun heer via een levendige correspondentie op de hoogte hielden van de recente
ontwikkelingen in Zaamslag en omstreken. Daar de heer van Zaamslag tijdens de zestiende eeuw
veelal buiten het gebied verbleef, namelijk in Brussel, Gent of op een ander domeingoed, had deze vele

11

M. Gysseling, Oude toponiemen in de Vier Ambachten, in: De Vleesschauwer & Tondat, 1993: p.169-174.
Van Rummelen (19772e),Geologische bijlagen Oost Zeeuwsch-Vlaanderen.
13
ZA, Za, 3. Stuk van 17 april 1551: Arent Snoyaert (63 jaar), mr. Jacop Dulle (55) en Pieter Sceppere (65).
12
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belangrijke contacten. Hij was daarom een belangrijke lobbyist bij de hoogste regeringsinstanties om
de belangen van het gebied te behartigen. Binnen de Vier Ambachten behoorde hij tot de elite en was
daarom bij de belangrijkste gebeurtenissen aanwezig, zoals ook de jaarlijkse ommegang te Hulst. 14
Ook Jacob de Hont rekende hem tot de invloedrijkste personen in de Vier Ambachten. 15
Het everingboek van Ghenderdijcke deelt de polder op in tien blokken of belopen. Het tiende blok (bijna
200 ha) lag in de zuidwesthoek van de polder en grensde aan kasteel en dorp. De grens tussen de
polder van Ghenderdijcke en West-Zaamslag liep kennelijk langs de weg die bij het hospitaal naar het
zuiden-zuidwesten afboog. De hoek tussen kasteel-molen-dorp werd aangeduid als ‘tSantgars. Verder
naar het zuidwesten lag er een groot stuk heide, waarop de dijk van Ghenderdijcke-West-Zaamslag
heeft gelegen. Hieruit kan worden opgemaakt dat het landschap toen veel hobbeliger is geweest en
een veel dunnere kleilaag heeft gehad. De hoek ingeklemd tussen kasteel, molen, grens met WestZaamslag en het dorp behoorde praktisch geheel tot het kasteeldomein.
Meer over het dorp, in het bijzonder de kerk, vernemen we uit het kohier van de XXe penning Zaamslag
(1572). De kleine kapel die aan de noordzijde van de kerk stond was een apart gebouw gewijd aan St.
Catheline. In de kerk waren verder kapellen en afzonderlijke diensten, zoals: de kapel van O.L.V., de
kapel van St. Maarten en het Heilig Kruis. Verder was er een dienst van de Heilige Geest en hadden
ook de pastoors van de kerk aparte inkomsten. Uiteraard werd ook het hospitaal vermeld. Op het
belang van kerk en afzonderlijke onderdelen wordt hierna nog verder ingegaan. Genoemd kohier
vermeldt ook nog een herberg te Botshole (fol. 30ro) en een meestoof bij het huis van Herman van
Steelandt (fol. 43vo) op het dorp. In totaal moeten er in de parochie van Zaamslag meer dan 140 eigen
huizen en/of huizen met hoven hebben bestaan, waarvan een belangrijk deel in het dorp stond.
Tenslotte vernemen we dat Jan van Grootenbriel schout van de Drie Prochiën was.
Locatie Torenberg voor de inundatie
Over het kasteel is weinig bekend. In 1469 moet het door brand zijn verwoest. 16 In dat jaar sloeg de
bliksem in in verschillende hoge gebouwen in de Vier Ambachten. Aangenomen mag worden dat
daarna herstel heeft plaatsgevonden. Verder verschaft de kaart van Fr. Horenbault (figuur 7) informatie
over het kasteel, zij het erg summier. Het kasteel is een omwalde site. Buitenom lag een gracht,
daarbinnen was een muur opgetrokken met enkele zwaardere gedeelten. Midden op het terrein stond
een stenen toren en daarnaast, met name aan de oostzijde, nog wat andere gebouwen. Het terrein
binnen de muren oogt niet groot, maar een van de gebouwen zou de brouwerij kunnen zijn. Een poort
is moeilijk te onderscheiden, omdat deze kennelijk aan de noordwestzijde heeft gelegen.
In de jaren 1572-1573 werden verschillende bezittingen van het domein vernield. Bij het afbranden van
het dorp Terneuzen door de Watergeuzen, ging ook de molen aldaar verloren, een verlies van 600
gulden per jaar. 17 Kennelijk waren door de brand van 26 juli 1574 (Axel afgebrand) ook wat huizen te
Zaamslag verwoest, want de plaats wordt door een schrijven uit Zaamslag als ‘desolaet’ omschreven.
Maar het kasteel met de brouwerij waren volledig intact gebleven. 18 In 1574-1575 waren er soldaten te
Zaamslag gelegerd, 80-90 in het huis van Jhr. Herman van Steelandt en 90-100 op het kasteel, het
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Gemeente archief Hulst, stadrekening Hulst 94, 1467/68.
De Mul en Truffino (1938), 176. Samen met Guide van Ghistelle (Axel) en Christoffel Vylain wordt
Florentius, ridder van Zaamslag, tot de meest invloedrijksten van de Vier Ambachten genoemd in 1472.
16
De Mul en Truffino (1938), 65.
17
ZA, Za, 5, ongedat., brief. Over brand door pastoor Crabbe.
18
ZA, Za, 5, brief van 4 februari 1575 aan Quarré.
15
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nederhof en in de brouwerij. Dit leidde tot vele incidenten. Zo werd in de kerk brand gesticht, werden
gaten in de daken van huizen gemaakt en andere onwenselijkheden vonden plaats. 19

Situatie Torenberg na de inundatie 20
In de jaren vanaf 1584 (inundatie) zijn vrijwel alle stenen gebouwen van Zaamslag in opdracht de
Gecommitteerde Raden van Zeeland systematisch werden ontmanteld. Een deel van het kasteel
(waaronder de toren) bleef overeind. Uit een schrijven van 2 februari 1590 blijkt dat er vanuit
Terneuzen behoefte bestond aan wat meer bescherming in het verdronken land, want men vroeg
soldaten in het ‘huis’ te Zaamslag te legeren. 21 Het gaat hier om bescherming tegen de Spanjaarden,
gelegerd te Hulst. Bij inspectie van het ‘huis’ bleken er zeker zo’n 15 man te kunnen worden
gelegerd. 22
In een schrijven van 24 februari 1594 deden de Staten van Zeeland een poging om de afbraak van
Zaamslag te reguleren, want het blijkt dat ‘nijettegenstaende ons verbot diversse schipppers ende
andere (zonder voergaende behoorlick consent oft paspoort) hen vervoorderen daghelickx te breken
ende halen steenen ende ander materialen van kercken ende huijsen etc. inde verdroncken landen en
daerontrent ende voornaementlick van Saemslach…’ De magistraat van Terneuzen kreeg toestemming
om ten behoeve van de bouw van het schepenhuis en de fortificatie aldaar uit Zaamslag 50.000 stenen
te mogen halen, mits dat de torens oft andere baken daer noch in esse wesende sullen blijven
staende….’ 23

19

ZA Za, 5, brief nr. 30 (ongedat.).
Passage grotendeels overgenomen uit De Kraker, 2015.
21
ZA, SvZ, 472, fol. 23vo (res. 2 februari 1590).
22
ZA, SvZ, 1626, fol. 176vo, schrijven van 2 febr. 1590 aan kapitein Ghistelles.
23
ZA, SvZ, 1627, fol. 285verso-286ro. (min)
20
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Het Spaans beleg van Hulst tijdens de Tachtigjarige Oorlog deed het kasteel van Zaamslag weer
belangrijk worden. In juli 1596 werd er gesproken over het legeren van zo’n twintig soldaten op het
kasteel. Er zou dan wel een zolder in gemaakt moeten worden die afgedekt diende te worden. 24 In
augustus 1596 lag er een kleine eenheid soldaten te Zaamslag met geschut. 25 Er bleven daar soldaten
aanwezig tot in oktober. 26 Op 1 november moest de kapitein die op het Mauritsfort lag ook een deel
soldaten leggen op ‘tfort van Saemslach’. 27
Behalve de torens van kerk en kasteel en een groot deel van het kasteel zelf, moeten alle stenen
gebouwen van Zaamslag, dus ook het hospitaal en het Tempelhof, tegen 1600 tot de grond toe zijn

24

ZA, SvZ, 902, brief van 25 juli 1596.
ZA, SvZ, 1211-II, schrijven van 24 augustus 1596 van Passchier Vriendt aan Gecommitteerde Raden. Ook
brief van 31 aug. 1596
26
ZA, SvZ, 1211-II, brief van 15 oktober 1596.
27
ZA, SvZ, 1629, fol. 170ro. Bevel aan kapitein Simonss en Rassart te Zaamslag. Idem bevel van 2 november
1596 aan kapitein Reyniers.
25
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afgebroken. Het kasteel op zich is als fort wellicht nog wat aangepast en heeft in 1596 als zodanig nog
dienst gedaan (De Kraker, 2015). Om welke aanpassingen het gaat is onbekend.

Situatie vanaf een eeuw na de inundatie
De Visscher-Romankaart uit 1655 (Grooten, 1973; figuur 8) en de Atlas van Hattinga van StaatsVlaanderen uit 1746 (figuur 9; deel IV, nr 27) naar een kaart van J. Wissche uit 1650 beelden het dorp
Zaamslag en de Torenberg af na de herdijking van de polder. Hierop wordt de Torenberg nog
aangegeven. 28

28

De kaart van Visscher-Roman moet met enige terughoudendheid worden gebruikt. De kaart geeft de situatie
weer van voor de herbedijkingen en dus niet de situatie in 1655. De kaart is een compilatie van een aantal andere
kaarten en niet het resultaat van veldmetingen.
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Aangenomen wordt dat het dorp min of meer op de resten van het oude dorp is herbouwd. De locatie
van het nieuwe dorp ten opzichte van de Torenberg bevestigt dit.
Tussen de resten van het kasteel wordt in de 17 e eeuw een boerderij gebouwd. Vanwege zijn ligging
naast de Torenberg, waarvan op dat moment de toren nog deels zichtbaar was, kreeg de boerderij de
naam Torenhoeve. In 1758 werd in een gedicht melding gemaakt van resten van het oude kasteel.
Zoals de Torenberg zelf en het hergebruik van bakstenen van het kasteel voor de entreepartij van de
boerderij en het boerenhuis. De oudste fase van de boerderij is in 1773 afgebroken. De opvolger van
de woning en bijgebouwen is afgebeeld op de kadastrale minuut uit 1811-1832 en op de Topografische
Militaire Kaart uit 1830-1850 ( figuur 10; www.watwaswaar.nl).
Deze woning wordt in 1878 afgebroken en op dezelfde locatie is de huidige woning herbouwd. In 1983
is de 18e eeuwse monumentale boerenschuur na een storm in elkaar gestort. In het kader van de
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geplande nieuwbouw zijn in de jaren ‘80 van de vorige eeuw de bijgebouwen (figuur 11) afgebroken.
Aangenomen wordt dat de oude entree mogelijk al rond 1800 is verdwenen en werd vervangen door
een wit houten hek (’t Durpsblad Zaamslag, 2015).

Huidige situatie Torenberg
De locatie van de Torenberg is een archeologisch monument. De vindplaats is echter verdeeld over
verschillende monumentterreinen (figuur 1a). De heuvel of motte en een gedeelte ten zuiden ervan is
wettelijk beschermd (monumentnummer 1427), de locatie van de huidige Torenhoeve en een klein
gedeelte ten westen van de heuvel is een terrein van zeer hoge archeologische waarde
(monumentnummer 16088) en het terrein van de voorburcht behoord tot de historische kern van
Zaamslag dat een monument van hoge archeologische waarde is (monumentnummer 13475). Gelet op
de beschrijving van de percelen in het everingboek van Ghenderdijcke in het tiende beloop, ligt het niet
voor de hand aan te nemen dat er buiten het kasteelterrein restanten van andere bouwwerken in de
grond zitten, dit was akkerland of boomgaard (De Kraker, 2015). Echter kunnen wel infrastructurele
werken (bijv. wegen), perceelsafscheidingen, perceels- of verkavelingsgreppels of geïsoleerde resten
van landschapsinrichting en -gebruik (bijv. hekwerkjes, schuurtjes etc.) nog aanwezig zijn. De
‘cropmarks’ op de luchtfoto’s (figuur 6) en de fenomenen op de AHN (figuur 5) zijn mogelijk een
aanwijzing voor de aanwezigheid van perceels- of verkavelingsgreppels en waterlopen. De berg waarop
eens de toren stond is nog als verhoging zichtbaar in het landschap, evenals een depressie waar naar
verwachting eens de gracht gelegen heeft (figuur 12). Aan de noordwestzijde van de Torenberg ligt het
eerder beschreven 19 e eeuwse woonhuis. Op het terrein waar naar verwachting de voorburcht heeft
gelegen is eind 20 e eeuw een woonwijk gebouwd. In hoeverre de archeologische resten daarbij
verstoord zijn is niet bekend.
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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 plangebied in een vlakte van
getijdenafzettingen (Deeben, 2008; zie ook www.cultureelerfgoed.nl).
Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zeeland zijn de volgende waardes
toekend (http://zldags.zeeland.nl/geoweb/geowebinternet/web/Viewer.aspx?Site= CHS#). Deze zones
komen overeen met de AMK-terreinen van de monumentenkaart in ARCHIS:
- Historische kern Zaamslag (monumentnummer 13475): terrein van hoge archeologische waarde.
- Torenberg en perceel ten zuiden van de Torenberg (monumentnummer 1427): terrein van zeer hoge
archeologische waarde, beschermd.
- Perceel Torenhoeve (monumentnummer 16088): terrein van zeer hoge archeologische waarde.
Bekende archeologische resten
In en rondom Zaamslag zijn diverse archeologische AMK-terreinen 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 29 en het Schelpenmuseum bezocht. Binnen
het tijdsbestek was het niet mogelijk een complete inventarisatie van het vondstmateriaal van de
29

ARCHIS III was op moment van schrijven nog niet volledig te raadplegen.
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Torenberg uit het Schelpenmuseum te maken en op te nemen in het rapport. In het algemeen kan
worden gesteld dat er materiaal is aangetroffen uit de 12 e eeuw tot en met de Nieuwe tijd. Het betreft
o.a. een breed spectrum aan aardewerksoorten en -typologieën (Andenne, Pingsdorf, Protosteen,
Steengoed, Roodbakkend geglazuurd, pijpaarde, etc.), aardewerk objecten (veel kleikogels,
weefgewichten etc.), metalen artefacten (loodzegels, gewichten, kandelaar, veel munten, veel
kogeltjes, sleutels, schrijfstift, gespen, drinkwaar, ringetjes, etc.) glazen objecten (drinkglas,
strijksteen), vuursteen (o.a. vuursteenslot, mogelijk ook een prehistorische schrabber), dierlijk
botmateriaal (er zijn geen menselijke begravingen bekend), benen artefacten (messenheft, etc.) ivoren
mesheft, versieringen (amulet, knopen), naaigereedschap (vingerhoedje, klosje, naaldkoker), figurines
(o.a. Bacchus figuur op wijnton, pijpaarden vogeltje), natuurstenen en keramisch bouwmateriaal,
houten palen, natuurstenen objecten (o.a. slijpsteen) en speelgoed (dominosteentjes, bikkels).
In ARCHIS II staan drie archeologische AMK-terreinen geregistreerd in het onderzoeksgebied (figuur
1a, tabel 4). In 1970 werd de Torenberg een beschermd archeologisch terrein van zeer hoge waarde
(Monumentnummer 1427; CMA code 67F-003). Het hieraan grenzende perceel van de Torenhoeve is
van zeer hoge archeologische waarde maar is niet door het Rijk beschermd (monumentnummer 16088;
67F-013) . Omdat het voorterrein van de Torenberg bebouwd was, werd de bescherming van dit
gedeelte achterwege gelaten in de veronderstelling dat behoud voor de toekomst hierdoor verzekerd
zou zijn (van Heeringen, 1989). Op deze locatie staat een woonhuis uit het eind van de 19 e eeuw,
waarvan bekend is dat er oudere voorgangers zijn. De rechte weg vanaf het woonhuis (huidige
Voorburcht) leidt direct naar de historische dorpskern van Zaamslag. De historische kern is een
archeologisch monument van hoge waarde (monumentnummer 13475; CMA-code 67F-009; ARCHISwaarnemingsnummers 49941, 49943 en 49945). Ter hoogte van de Voorburcht wordt, zoals de naam al
impliceert, de voorburcht van het kasteel vermoed. Tijdens archeologisch onderzoek in de jaren tachtig
van de vorige eeuw zijn op deze locatie funderingen en resten van een gracht aangetroffen die
gerelateerd kunnen worden aan het kasteel. De resultaten van het archeologisch onderzoek uit 1983 en
1987 op het voorterrein worden in de paragraaf ‘archeologisch onderzoek’ besproken. De locatie van
de voorburcht ligt binnen de historische kern van Zaamslag. Binnen het onderzoeksgebied, direct ten
zuid(westen) van de historische kern zijn drie vindplaatsen bekend met vondstenmateriaal uit de Late
Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd. De eerste vindplaats is niet beschreven in ARCHIS maar door
Platteeuw in zijn boek ‘Zaamslag door de eeuwen heen’ (1968). Hierin beschrijft hij een groot
fundament dat achter de Puntstraat is blootgelegd en geïnterpreteerd kan worden als het fundament
van een molen met een groot gebouw (Lensen, 2013). De exacte locatie is niet bekend. Op figuur 1a is
daarom de locatie van de Puntstraat aangeduid (figuur 1a: C). De tweede vindplaats bevindt zich ter
hoogte van de kruising Molenstraat - In de Bogerd (ARCHIS-waarnemingsnummer 410993) 30. De
laatste vindplaats bevindt zich ter hoogte van Zorgcentrum de Molenhof en appartementencomplex
Onder de Wieken (figuur 1a: F), waar in 2009 de Seniorenwoningen zijn afgebroken in het kader van
een nieuwbouwproject. Het onderzoek is (nog) niet opgenomen in ARCHIS, maar wordt beschreven als
de vindplaats Zaamslag - Molenhof in De Uithof van Othene (Lensen, 2013). Op de locatie is veel bot
en los bouwmateriaal uit de 14 e – 15 e eeuw (dakpannen, vloertegels, bakstenen en natuursteen)
aangetroffen. Een deel van de bouwmaterialen doen een gebouw van status in de nabijheid
vermoeden. Daarnaast is er Andenne aardewerk gevonden uit de 12 e eeuw. Het vondstmateriaal is
verspreid over honderd meter aangetroffen. Lensen vermoedt dat de resten behoren tot een
concentratie woningen die mogelijk dicht bij de molen zou hebben gestaan die Platteeuw in zijn boek
beschrijft (Lensen, 2013). De grootste concentratie vondsten ligt ter hoogte van het

30

De volledige beschrijving van deze waarneming kon niet achterhaald worden omdat ARCHIS 3.0 nog niet
volledig werkt.
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appartementencomplex Onder de Wieken (Molenstraat 3a) dat zich circa 170 m ten westen van de
Puntstraat bevindt. Het zou ook kunnen dat het wijkje zich heeft gevormd bij het Hospitaal van
Zaamslag. Volgens het everingboek van Ghenderdijcke lag het Hospitaal van Zaamslag op de
poldergrens in het laatste blok aan de westzijde van het dorp palend aan het zogeheten ‘tSant. 31
Vindplaats Zaamslag - Molenhof bevindt zich min of meer op deze poldergrens. Helaas zijn tijdens het
onderzoek in 2009 geen fundamenten aangetroffen.
In de bebouwde kom van Zaamslag, maar buiten de historische kern zijn tijdens een kartering diverse
vondsten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd gedaan. Hieronder volgt een opsomming (tabel 4) 32.
Voor de vondstlocaties wordt verwezen naar figuur 1a:
ARCHIS III
ARCHISwaarnemingsnr.

ROB
objectnr.

Beschrijving

Literatuur

138873

54FN-12

Houtskool op dekzandafzettingen afgedekt door veen.

Jansen, 2000

138874

54FN-13

Mogelijke datering Paleolithicum – Vroeg Neolithicum.
Houtskool op dekzandafzettingen afgedekt door veen.

Jansen, 2000

Mogelijke datering Paleolithicum – Vroeg Neolithicum.
138875

54FN-11

Houtskool op dekzandafzettingen afgedekt door veen.

Jansen, 2000

Mogelijke datering Paleolithicum – Vroeg Neolithicum.
138876

54FN-14

Laatmiddeleeuwse productieplaats voor

Jansen, 2000;

baksteenfabricage of activiteitenzone afgedekt door

Ras, 2001

overstromingsdek uit periode 1450-1550.
138877

54FN-15

Laatmiddeleeuwse huisplaats. Deels geërodeerd

Jansen, 2000

138878

54FN-16

Sporen en vondsten betreffen vermoedelijk de

Jansen, 2000;

periferie van een meer westelijk (op de inversierug)

Tichelman, 2000;

gelegen nederzetting. Resten zijn afgedekt door

Ras, 2001

overstromingsdek uit periode 1450-1550.
138879

54FN-17

Oppervlakteconcentratie van 75x50 met grijs- en

Jansen, 2000

roodbakkend aardewerk uit de Late Middeleeuwen,
veel fragmenten kloostermoppen met zoutglazuur en
leisteen. Vermoedelijk restanten Maria-hospitaal
44548

54FN-11

2 niveaus:

Tichelman, 2000

- >1,0-1,5 m –mv: sporenniveau uit 1300-1550 met
paalkuilen en (kring)greppels.
-op 1,0-1,5 m: niveau van 20-40 cm dik met materiaal
uit 1300-1600 aangetroffen. Geïnterpreteerd als
stortlaag/dempingslaag na inundatie Tachtigjarige
Oorlog
410993

31
32

-

Cultuurlaag aangetroffen uit de LMEB-NTC

ZA, Za, 71 (everingboek Ghenderdijcke, 1543).
Op het moment van schrijven is ARCHIS 3.0 niet volledig operabel.
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ARCHIS

Nog niet

-

toegekend.

Vindplaats 3 (figuur 1a:A): laatmiddeleeuwse

D’Hondt, 2015

cultuurlaag met daaronder greppels en een kuil.

evaluatierapport

Mogelijk een rituele depositie van een bronzen grape
in een geul.
Vindplaats 4 (figuur 1a:B): laatmiddeleeuwse
cultuurlaag met daaronder greppels en een
veenwinningskuil.
Monumentnr.

CMA-code

Beschrijving

Literatuur

1427

67F-003

Torenberg. Motte of vliedberg uit de Middeleeuwen.

o.a. Van

Monument van zeer hoge waarde, beschermd.

Heeringen, 1989;
de Kraker, 1983
en de Kraker,
1987

13475
16088

67F-009
67F-013

Historische kern Zaamslag

o.a. Van Wilgen,

Monument van hoge waarde.

2003

Torenberg. Motte of vliedberg uit de Middeleeuwen.

o.a. Van

Monument van zeer hoge waarde.

Heeringen, 1989;
de Kraker, 1983
en de Kraker,
1987

Tabel 4. ARCHIS-waarnemingsnummers binnen het onderzoeksgebied (Bron: ARCHIS II).

Molendatabase
In §2.5 wordt gesproken over het domein van het Kasteel van Zaamslag. Hieronder vallen vier molens,
waaronder een molen te Zaamslag (op ’t Sand). De Kraker (2015) vermeld dat het kasteeldomein lag
ingeklemd tussen kasteel, molen en de grens tussen de polders Ghenderdijcke en West-Zaamslag. Dit
gebied heette ‘tSantgars. Getracht is te achterhalen of deze molen binnen het onderzoeksgebied valt.
Het bestudeerde historisch kaartmateriaal waaronder de Hattinga kaarten uit 1724 -1755 (Canaletto,
1977), Visscher – Romankaart uit 1655 (Grooten, 1973) en de Dampierre kaart uit 1274 (RAG,
afbeelding 0007), geeft geen molen weer binnen het onderzoeksgebied. Alleen de kaart van Horenbault
uit 1650 (RAG K&PL 2647) geeft een molen weer ten zuidwesten van de Torenberg (figuur 7: blauwe
cirkel). Op basis van de kaart is alleen een globale ligging te herleiden.
Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaamslag#Zaamslag_en_molens) geeft een aanwijzing voor de
ligging van molen op ‘t Sand en vermeldt het volgende:
‘De molen van Zaamslag heeft aan de zuidkant van het dorp gestaan en bij rioleringswerkzaamheden
en bouwwerkzaamheden achter de Puntstraat zijn in de jaren zestig hier de resten van gevonden. De
molen gingen verloren door de inundatie van Zaamslag en omliggende polders in 1586.
Hier wordt vermoedelijk gerefereerd naar een passage in Platteeuw (1968: p 95-96) zoals vermeld in
De Uithof van Othene (Lensen, 2013):
‘Bij het bouwrijp maken van het stuk grond achter de Puntstraat (figuur 1a:C) trof Platteeuw er een
zware fundering aan van ongeveer 80 cm breed en 20 meter lang. De bovenkant ervan bevond zich
ongeveer 30 cm onder het maaiveld, de onderkant ongeveer 1,80 meter. Het formaat van de bakstenen
in de fundering was 27 x 13,5 x 6,3 cm. Bij het fundament kwamen ook veel daktegels en scherven aan
het licht, die hij in de veertiende eeuw dateerde. Platteeuw interpreteert de vondsten als een
middeleeuwse molen met een groot gebouw, wellicht als onderdeel van de nederhof van het kasteel
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Het naastgelegen gebouw zou ook een tiendschuur, graanopslag of zelfs een kapel kunnen zijn
geweest.’ 33
Indien het inderdaad om de resten van een molen gaat blijft het de vraag of het de molen ’tSand
betreft. En hoewel molen ‘tSand tot het domein van het kasteel van Zaamslag behoorde is dit geen
reden om aan te nemen dat de molen onderdeel was van het nederhof. De afstand van de Puntstraat
tot de Torenberg maakt dit onwaarschijnlijk zoals Lensen (2013) terecht concludeert. Daarnaast is
tijdens de opgraving in 1987 zeer waarschijnlijk de resten van de voorburcht en de gracht aangetroffen
aan de noordwestzijde van de Torenberg. Dit maakt het onwaarschijnlijk dat het nederhof zich op
grotere afstand ten zuidwesten van de Torenberg bevindt.
Verder vermeld Wikipedia:
‘Na de inpoldering van Zaamslag in 1650 werd een nieuwe molen gebouwd in de buurt van de huidige
Axelsestraat. Eerste molenaar was Steven Goossen.
Tegenover de oude molen in de Axelsestraat liet A. Koole in 1864 een nieuwe molen bouwen, een
stenen beltmolen. Deze molen werd gesloopt in 1918. De oude molen er tegenover verdween al in
1903, nadat de wieken eraf gewaaid waren en er daardoor veel schade was.’
Beide molens uit de 19 e eeuw staan vermeld in de ‘Database van verdwenen molens in Nederland’
(www.molendatabase.nl). Het gaat om molen Dees en molen de Verwachting (figuur 1a:D). Beide
waren gelegen bij de kruising Molenstraat – Axelsestraat en liggen binnen het onderzoeksgebied.
Molen Dees is gebouwd ten westen van de Axelsestraat in 1864 en afgebroken in 1918. Molen de
Verwachting is gebouwd ten oosten van de Axelsestraat in 1803 en is in 1909 34 gesloopt. Op basis van
de gegevens in Wikipedia blijkt molen De Verwachting dus een oudere voorganger te hebben die na de
inpoldering is gebouwd. Dit lijkt inderdaad te kloppen omdat de locatie van molen De Verwachting
overeenkomt met de molen die is afgebeeld op de herdijkingskaart uit de Zeelandia Illustrata (figuur
12b: rood). Of op deze locatie vóór de inpoldering een molen aanwezig was is onbekend. Aangezien
molen op ´t Sand, behorend tot het domein van de heren van Zaamslag op de grens tussen polder
Ghenderdijcke en Polder West-Zaamslag heeft gelegen en de locatie van molen De Verwachting ten
oosten hiervan ligt (figuur 12b: blauw) kan geconcludeerd worden dat de locatie van molen De
Verwachting, die bekent staat als ´de Molenberg´, niet overeenkomt met molen op ´t Sand.
De waarnemingen van Platteeuw van een middeleeuwse molen met een groot gebouw gelegen achter
de puntstraat min of meer overeenkomt met de locatie van de Molenhof / Onder de Wieken, zoals
Lensen (2013) suggereert, zou dit er op kunnen wijzen dat molen ’t Sand ter hoogte van de Molenstraat
bij het appartementencomplex Onder de Wieken gelegen heeft. Het grote gebouw dat Platteeuw
interpreteert als onderdeel van de nederhof van het kasteel, zou in plaats van een tiendschuur mogelijk
het Hospitaal geweest kunnen zijn. Opgemerkt dient te worden dat op de kaart van Horenbault rondom
molen ’t Sand geen bebouwing is afgebeeld (figuur 7). Het blijft de vraag of het ‘Spittael’ afgebeeld op
de kaart van Horenbault het Hospitaal betreft, wat zou betekenen dat de molen inderdaad geïsoleerd
gelegen was, of het domein van de Hospitaalriddels (de Tempelhof) dat eigendom is geweest van de
Orde van de Tempeliers. In dit laatste geval zou het Hospitaal van Zaamslag niet zijn afgebeeld op de
kaart van Horenbault of net buiten de kaart vallen.
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In de directe omgeving van de Puntstraat zijn geen waarnemingen bekend in ARCHIS II. Aangenomen wordt
dat de vondsten dan ook niet zijn geregistreerd in ARCHIS II.
34
Op Wikipedia wordt 1909 aangehouden als datum van afbraak
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaamslag#Zaamslag_en_molens).
39

Archeologische onderzoeken Torenberg
Archeologisch onderzoek AWN 1983 35
In 1983 heeft de Archeologische Werkgroep Nederland in samenwerking met leerlingen van de MTS
een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie waar de monumentale schuur had gestaan. De
locatie van de sleuven is weergegeven op figuur 13. De lange noordwest-zuidoost georiënteerde
proefsleuf (B) blijkt achteraf direct naast en parallel aan de tijdens de opgraving van 1987 blootgelegde
lange muurresten te zijn aangelegd (De Kraker, 1987). Bij het proefsleuvenonderzoek zijn drie putten
gegraven. De eerste sleuf (A) werd haaks op de dreef gegraven, de tweede (B) haaks op sleuf A en
dus evenwijdig aan de dreef. Een derde sleuf (C) werd weer haaks op sleuf B aangelegd. 36 De sleuven
zijn tot circa 1,0 – 2,0 m –Mv aangelegd. Op bepaalde plaatsen is tot 2,5 – 3,5 m –Mv gegraven. De
Kraker geeft in zijn voorlopige opgravingsverslag aan dat op circa 1,5 m –Mv een venige laag is
aangetroffen en het bodemprofiel in sleuf C mogelijkheden bood voor verder onderzoek hiernaar (De
Kraker, 1983). Helaas zijn de monsters niet meer onderzocht en zijn de resultaten van het
proefsleuvenonderzoek niet gepubliceerd. Tijdens het onderzoek zijn relatief weinig vondsten
aangetroffen. Het vondstcomplex bestond uit o.a. Romeins gladwandig aardewerk, kogelpot, Andenne,
rood- en grijsbakkend aardewerk, steengoed waaronder een Raeren kannetje (1475-1525), leisteen en
dierlijk bot. 37 Het Romeinse aardewerk is aangetroffen in de top van het veen. De overige vondsten
komen uit de klei behorende tot de Duinkerke fase. Uit de profieltekeningen (bijlage 2) blijkt dat het
sporenniveau wordt afgedekt door een kleilaag met puin van 40 – 60 cm dik. Lokaal is deze laag zelfs
1,0 m dik.
35

De informatie is overgenomen uit De Kraker, 1983.
Het is niet gelukt dhr. De Kraker te bereiken. Hierdoor is het (nog) niet mogelijk om de letters toe te wijzen
aan de verschillende putten.
37
Gegevens ontleend aan de vondstenlijst van het Provinciaal Depot waar de vondsten zich bevinden.
Doorsnummer 2414. De vondsten hebben de code 1983-ZaTo.
36
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Archeologisch onderzoek voormalige ROB 1987 38
In 1987 heeft de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (huidige Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed) een opgraving uitgevoerd op het terrein van de verwachte ligging van de
voorburcht. Voorlopig worden de bouwfasen zoals genoemd in dit verslag aangehouden (figuur 14).
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De resultaten van het opgravingsverslag zijn overgenomen uit R.M. van Heeringen, 1989. Het kasteel van
Zaamslag (II). Archeologisch onderzoek op het voorterrein van de Torenberg (p.1-6), in: Zeeuws tijdschrift 39/6.
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Figuur 14.
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Fase 1 (houtbouw) - vóór 1250
In de opgravingsputten tekende zich een omgracht voorburchtterrein af met een globale afmeting van
75 x 50 m. In de gracht aan de noordwestzijde in de richting van het dorp bevinden zich een aantal
zware vierkante eikenhouten palen, de restanten van een brug. Van Heeringen geeft aan dat
dendrochronologisch onderzoek op het hout een kapdatum van circa 1193 opleverde. Uit recentelijk
uitgevoerd onderzoek (door mevr. E. Jansma, RCE) blijkt dat het hout zeer waarschijnlijk een eeuw
ouder is en er een typefout in de publicatie is geslopen (mondelinge mededeling dhr. R. Lensen, 2015).
Op korte termijn wordt door de RCE in samenwerking met BAAC gekeken of het in het
Schelpenmuseum bewaarde constructiehout nogmaals dendrochronologisch kan worden onderzocht om
een nieuwe kapdatum te kunnen vaststellen (schriftelijke mededeling dhr. R. Lensen, 2015, RCE). De
kapdatum geldt als een post quem datering voor de bouw van de brug. Omdat het onbekend is hoeveel
jaarringen aan kernhout ontbreken en er aanwijzingen zijn dat het materiaal secundair hout betreft
wordt door Van Heeringen er van uitgegaan dat de brug in de eerste kwart of eerste helft van de 13 e
eeuw is aangelegd (Van Heeringen, 1989) 39. Van Heeringen veronderstelt dat het hout afkomstig is van
een bouwwerk op de top van de hoofdversterking. De brug zou dan zijn aangelegd op het moment dat
de constructie op de hoofdburcht werd herbouwd in tuf- of baksteen. Hoeveel tijd tussen de kapdatum
en het hergebruik zit is vooralsnog onbekend.
Verder zijn op de voorburcht vijf grote kuilen aangetroffen met een datering in de eerste helft van de
13 e eeuw (op basis van het aardewerk). De kuilen zijn voornamelijk opgevuld met plantenafval. Op
basis hiervan wordt verwacht dat de kuilen dienst deden voor het modderrooten van vlas. Daarnaast is
er een geringe hoeveelheid scherven en dierlijk botmateriaal in de kuilen aangetroffen. Het aardewerk
bestaat uit kogelpot, vroeg roodbakkend aardewerk, en materiaal uit Andenne en Pingsdorf. Het
botmateriaal betreft slachtafval. Op het menu stond rundvlees, gevolgd door schapen- en varkensvlees
aangevuld met wat wild en gevogelte. Ook hebben er kippen en ganzen op het erf gelopen (tabel 5).
Botmateriaal opgraving Van Heeringen 1987
Huisdieren /groot wild

Soort

Aantal

Percentage

Rund

217

66.8

Schaap / geit

54

16.6

Varken

52

16.0

Paard

1

0.3

Ree

1

0.3

Totaal

325

100

Soort

Aantal

Percentage

Kip

17

70.8

Reiger

2

8.3

Kraanvogel

2

8.3

Zwaan

1

4.2

Gans

1

4.2

Haas

1

4.2

Totaal

24

100

Gevogelte / klein wild

39

Mogelijk moet dit dus worden aangepast in 12e eeuw.
43

Diversen

Soort

Aantal

Hond

2

Niet te determineren, groot

21

Niet te determineren, klein

6

Tabel 5. Determinatie van de uit de mestkuilen afkomstige dierenbotten (van Heeringen, 1989) 40

In het opgravingsverslag gaat Van Heeringen er vanuit dat er op de voorburcht een in hout opgetrokken
boerderij op de voorburcht heeft gestaan. Dit is een aannemelijke conclusie, echter voor zover kon
worden nagegaan tijdens onderhavig onderzoek zijn hiervoor geen bewijzen aangetroffen.
Voor deze fase zijn vooralsnog geen gegevens bekend met betrekking tot het ontstaan van de motte of
de inrichting van de hoofdburcht. Het is vooralsnog onbekend of de hoofdburcht die volgens van
Heeringen tegen het einde van de 12 e eeuw is gebouwd is aangelegd op een al bestaande vliedberg
zoals het geval is bij de Berg van Troje bij Borsele, het kasteel van Maalstede bij Kapelle of bij de
Singelberg te Beveren-Waas in België. Op de AHN is binnen de ringgracht een cirkelvormig terrein
waar te nemen met een diameter van 48 m. Van Heeringen spreekt in zijn opgravingsverslag over een
diameter van circa 30 m.
Fase 2 (eerste steenbouw) – circa 1250 - 1350
Uit het opgravingsverslag blijkt dat in de tweede helft van de 13 e eeuw het terrein wordt opgehoogd.
Het maaiveld dat voorafgaande aan fase 1 op circa 1,0 m +NAP moet hebben gelegen, ligt bij de
tweede fase volgens Van Heeringen op circa 1,75 m +NAP. In de tweede fase wordt een vierkant
pootgebouw van baksteen aangelegd op de plaats waar de brug uitkomt op het zuidoostelijk
terreingedeelte. Waarschijnlijk was ter plaatse van de brug van fase 1 de waterloop al zo verzand dat in
deze fase geen brug meer werd gebouwd (Van Heeringen, 1989). Het bruggenhoofd van het eiland
wordt in steen gebouwd terwijl een gedeelte van de (ophaal)brug van hout blijft. Verder zijn er weinig
concrete aanwijzingen met betrekking tot de tweede bouwfase. Er zijn weinig vondsten en degene die
gevonden zijn komen niet uit gesloten context. De datering is gebaseerd op basis van stratigrafie en
baksteenformaten. De ‘poorttoren’ en een over het terrein lopende goot zijn gemetseld van rode
bakstenen met een formaat van 31x16x8cm, de zogenaamde ‘Kloostermop’. De goot loopt over de
mestkuilen van fase 1 en dateert daarmee van na circa 1250. De datering van het baksteenformaat is
daarmee in overeenstemming. Steenbouw vindt in de Late Middeleeuwen in Nederland voor het eerst
plaats in de 12 e eeuw, maar buiten de provincies Friesland en Groningen zijn weinig voorbeelden
bekend uit deze periode. Vanaf het midden van de 13 e eeuw wordt steenbouw ook in de rest van het
land gangbaarder (Denslagen, 1985). Van Heeringen noemt in relatie tot de Torenberg kasteel
Haamstede op Schouwen-Duivenland en het Hof ten Damme te Melsele in België als voorbeeld voor
een eind 13 e eeuwse / begin 14 e eeuwse stenen uitvoering van een poortgebouw dan wel
kasteelterrein.
Fase 3 (steenbouw) – circa 1350 – 1584
Op basis van de resultaten van de opgraving is geconcludeerd dat gedurende de 3 e fase de structuren
op het terrein diverse malen zijn verbouwd, dan wel dat er kleine aanpassingen zijn gedaan. In 1569
heeft Fr. Horenbault het kasteel geschilderd (figuur 7). Dit is het enige aanknopingspunt van wat het
resultaat dat de verschillende bouwfasen heeft opgeleverd.
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Determinatie door dr. G.F. IJzereef & drs. F. Laarman.
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Nadat eerst de poorttoren was vergroot en de brug gedeeltelijk in steen was gebouwd, werd uiteindelijk
de houten brug vervangen door een lange stenen dreef over de gracht die recht op de kerk in het
centrum van het oude dorp loopt. Zoals Van Heeringen al aangeeft symboliseert dit erg mooi de nauwe
relatie die in de late middeleeuwen heeft bestaan tussen de ambachtsheer van Zaamslag, de kerkelijke
overheid en het dorp zelf.
Van Heeringen maakt een indeling in fase 3a, 3b en 3c. Tijdens fase 3a wordt het poortgebouw op
dezelfde plaats vergroot tot een rechthoekig grondvlak (Van Heeringen 1989). Het baksteenformaat is
afgenomen tot 29x13x7 cm. Het grondplan vertoont tevens een lichte draaiing waarvoor geen reden
aangegeven kan worden. Ter plaatse van de vroegere brug is nu een waterkerende dubbele muur
aanwezig. Beide grachtdelen staan nog wel met elkaar in verbinding door middel van een circa 1,0 m
breed gewelf (Van Heeringen 1989).
In de volgende fase (3b) wordt de verbinding tussen de grachtdelen dichtgezet. De muren van de
gracht waren over een hoogte van 1,3 m bekleed met ledesteen (een natuursteen afkomstig uit het
gebied tussen Gent en Brussel). De beide evenwijdige 5,5 m van elkaar lopende ‘dreefmuren’ konden
vanaf het poortgebouw richting het dorp worden gevolgd waarbij een minimale lengte van deze
toegangsweg tot de hoofdburcht op 35 m is vastgesteld (Van Heeringen 1989). Het baksteenformaat
van deze muur betreft 27x13x6,5 cm en de kleur van de steen is dieper rood dan in de voorgaande
fasen is gebruikt. Door het geringe opgegraven oppervlak kon weinig inzicht worden verkregen in de
verdere bebouwing van het voorterrein. Mogelijk kunnen een drietal in de lengterichting van de
voorburcht liggende funderingen, evenals een gewelf dat vlak naast het poortgebouw uitmondt op de
gracht in verband worden gebracht met de brouwerij, die in een goederenrekening in 1532 expliciet
wordt genoemd. De funderingen liggen op de eerder genoemde kuilen uit fase 1. De grachten waren
afgezien van zeer veel baksteenpuin opvallend arm aan aardewerk. Twee min of meer gave 16 e
eeuwse waterkannen en een 14 e of 15 e eeuws potje met haakoor vormen uitzonderingen. Ten oosten
van de poort werd in de gracht een funderingsring gevonden bestaande uit zes rondgekapte
eikenhouten planken die met een pen-en-gat verbinding aan elkaar verankerd waren. De diameter
hiervan betrof circa 2 meter. Mogelijk gaat het om de funderingsplaat van een torentje of van een
waterput.
Fase 3c betreft de overstroming van 1584-1586 die tijdens de opgraving wordt bevestigd in de vorm
van een zware bruine kleiafzetting. Gebleken is dat de overstroming vooral vanuit het noordoosten
verwoestend heeft gewerkt, getuige de gedeeltelijke erosie aan de noordoostzijde van de dreef en het
poortgebouw (Van Heeringen, 1989).
Zoals De Kraker (2015) aangeeft is voorafgaand aan de inundatie het kasteel ontmanteld. De huisraad
is meegenomen. Na de inundatie zijn alle herbruikbare constructiematerialen van het kasteelterrein
meegenomen. Dit betekent dat van deze gebruiksfase van het terrein mogelijk nog maar weinig mobilia
in de bodem aanwezig zullen zijn. Diep gelegen funderingen zullen wel behouden zijn. Tijdens de
inundatieperiode heeft de kasteeltoren tijdens de Tachtigjarige Oorlog nog dienst gedaan als fort. Ook
van deze korte periode kunnen resten worden verwacht.
Motte kastelen in Zeeland
Bij het vaststellen van de vindplaats is aangenomen dat de Torenberg een motte kasteel of bebouwde
vliedberg betreft. Naar aanleiding van uitvoerig onderzoek op vindplaats ‘Hoochwerf’ te Abbekinderen
in 1951 en 1955 heeft Trimpe-Burger een beeld geschetst van de opbouw van de Zeeuwse bergjes. Om
een beeld te vormen van het ontstaan van de Torenberg wordt hieronder het onderzoek van Trimpe
Burger aangehaald. De volgende passage is overgenomen uit Mostert, 2011 (p.33-34):
De kernheuvels, ook wel terpjes genoemd, hadden een hoogte van één tot drie meter en
diende vaak als basis voor het opwerpen van de motte. Trimpe-Burger geeft een drietal
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mogelijkheden die betrekking hebben op de terpjes en mottes.
• Kernheuvels (terpjes), die in een later stadium niet tot een hoge berg werden
verhoogd. Vele oude dorpskernen kunnen in zekere zin hiertoe gerekend worden.
• Hoge bergen zonder kernheuvel; deze zijn dus in een keer tot een hoogte van 5
meter en meer opgeworpen.
• Hoge bergen met kernheuvel, een ‘tweeperiodenberg’.
De kunstmatig opgeworpen terpjes houden naar alle waarschijnlijkheid verband met de tijd
waarin het land nog onvoldoende of niet bedijkt was en de kans op overstromingen groot
was. De opgeworpen hoogtes hebben dus gediend om droge voeten te houden ten tijde van
hoog water. Reliefbandaardewerk dat in veel kernheuvels op Walcheren is aangetroffen doet
vermoeden dat in de Karolingische tijd de terpjes zijn ontstaan. De mottes, of ‘hoge
bergen’ zoals Trimpe-Burger ze noemt, zijn rond van vorm en hebben aan de basis
gemiddeld een diameter van 30 meter. De oorspronkelijke hoogte varieerde van vijf tot
twaalf meter. Door afgravingen en erosie is tegenwoordig van het plateau en de mogelijke
bewoningssporen nauwelijks iets overgebleven.
In Mostert (2011, p.27) wordt eveneens een indicatie gegeven hoe een dergelijk kasteelterrein werd
ingedeeld en opgebouwd 41:
De definitie die door Besteman (1981) wordt gegeven, ‘een motte is een geheel of gedeeltelijk
kunstmatige heuvel met een regelmatige vorm en steile zijden, die gewoonlijk door een
droge of natte gracht omgeven wordt. De constructie heeft tot doel de op zijn afgeplatte top
bestaande versterkingen beter te verdedigen en de omgeving te beheersen. Vaak is er een
lager gelegen voorburcht aan de motte toegevoegd’, geldt ook voor de Zeeuwse bergen. De
bergjes werden in eerste instantie voor militaire doeleinden opgeworpen waarbij twee
eigenschappen van belang zijn. De diameter van het plateau was gering waardoor de toren,
die er bovenop stond, met een kleine bezetting goed verdedigbaar was. Daarnaast was het
van groot strategisch belang dat de berg minstens drie meter hoog moet zijn geweest. Een
grotere hoogte dan twaalf meter is niet bekend. De grond die voor het opwerpen van de
berg nodig was, werd gewonnen door het graven van een gracht. Uit opgravingen blijkt dat
de eerste bouwfase van de op de top staande toren veelal uit hout werd opgetrokken. Een
mogelijke reden hiervoor is dat wanneer de heuvel net is opgeworpen, het aardlichaam nog
geen zware constructies kon verdragen, waardoor houtbouw noodzakelijk was. Zodra de
heuvel was gezet, kon de houten toren vervangen worden door een exemplaar van steen.
Ondanks deze ogenschijnlijk logische verklaring ligt er een andere oorzaak ten grondslag aan
de keuze voor een houten toren. In Zeeland, waar geen natuursteen voorkomt en baksteen
pas in het begin van de 13e eeuw werd geïntroduceerd, zal een stenen toren minder
vanzelfsprekend zijn dan voor de mottes in het buitenland waar natuursteen wel
voorhanden was. De hoge kosten die steenbouw met zich meebracht zal debet zijn geweest
voor de keuze voor het bouwen in hout. Gezien de relatief kleine bergjes in Zeeland, zeker in
vergelijking met bijvoorbeeld de grote stenen burchten van Leiden en Oostvoorne, is het
waarschijnlijk dat kleine landedelen de Zeeuwse bergjes hebben opgeworpen. Nadat de
baksteen zijn intrede had gedaan, was het alleen voor de meest draagkrachtige heren
mogelijk de houten toren te vervangen door één van steen. 42 Vaak was aan de voet van de berg een
voorburcht, voorhof of nederhof gelegen, die als woonplaats van de heer dienden. Ondanks dat de
bergjes in Zeeland in schril contrast staan met de burcht te Oostvoorne bieden de
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De volgende paragraaf is in zijn geheel overgenomen uit Mostert, 2011.
Vervloet 1980, p.196.
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rentmeesterrekeningen van deze versterking een kijkje in de woningen en activiteiten die plaatsvonden
op het voorhof. Naast de woning van de heer zullen op het voorhof van de Zeeuwse bergjes
waarschijnlijk de stallen en een graanschuur hebben gestaan. 43 Doordat de Zeeuwse mottes veelal
door de kleinere landadel werden gebouwd, is hier historisch niks van overgeleverd, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de heren van Voorne die veel hoger op de sociale ladder stonden. De voorburcht, waar het
grootste deel van het dagelijks leven zich afspeelde, was omgeven door een gracht en soms
door een aarden wal en palissade bekroond. 44 In geval van gevaar kon de toren op de motte,
logischerwijs het best verdedigbare punt van het kasteelcomplex, bereikt worden door een
over de gracht gelegen brug die de berg en het voorhof verbond. Betreding van het voorhof
geschiedde eveneens door een brug die over een gracht was gelegen. Tegenwoordig is van een
dergelijk beeld in het landschap amper iets te zien. Weliswaar is de berg nog wel aanwezig, maar in het
leeuwendeel van de gevallen is de heuvel niet meer van gelijke hoogte als in het verleden door
natuurlijke erosie en afgravingen. Van het voormalige voorhof is helemaal niks meer over.
Voor de locatie van de Torenberg geldt eveneens dat er behalve de berg weinig resteert van het
voormalige kasteel. Echter het beeld dat hierboven geschetst wordt sluit goed aan bij de resultaten van
de uitgevoerde opgravingen.
Vondstverspreiding
In juni 2015 is gesproken met Gerrit de Zeeuw die al decennia lang oppervlaktekarteringen uitvoert op
percelen in en rondom Zaamslag. Op basis van zijn bevindingen kan het volgende worden gezegd met
betrekking tot de vondstverspreiding (figuur 15):
- Het oudste vondstmateriaal concentreert zich met name rondom de Torenberg zelf;
- Aan de zuidzijde van de Torenberg is vuursteen gevonden. Het betreft zeer waarschijnlijk een
vuurslag;
- Ten zuiden van de woningen aan de Brouwerijstraat ligt jonger materiaal aan het oppervlak dan ter
hoogte van de Torenberg;
- Ten zuiden van de kruising Torenberg - Brouwerijstraat zijn relatief veel munten gevonden;
- Ten zuiden van de huidige begraafplaats ligt ook vondstmateriaal uit de Middeleeuwen en Nieuwe
tijd.
Tijdens een archeologische begeleiding in 2003 door de SOB is ter hoogte van de kruising
Voorburcht – Plein een greppel aangetroffen die is geïnterpreteerd als een vermoedelijke loopgraaf
(van Wilgen, 2003; figuur 1a:E). Er is verder weinig vondstmateriaal aangetroffen dat gerelateerd kan
worden aan de middeleeuwse bewoning van Zaamslag. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de
kern van de activiteiten gerelateerd aan het kasteelterrein zich meer naar het zuidoosten bevindt.
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Arkenbout 1983, p.12
Vervloet 1980, p.196
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Visuele inspectie
Op 24 juni 2015 is een visuele inspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie is vooral 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
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beoordeeld. In juli 2015 zal door het SCEZ ter plaatse een nulmeting worden uitgevoerd ter beoordeling
van de fysieke gesteldheid.
De Torenberg is duidelijk waarneembaar als een verhoging in het landschap en is begroeid met gras
(figuur 12). Op de berg is reliëf te zien wat lijkt te duiden op vergravingen en erosie. Tot vorig jaar is de
Torenberg als cross-veldje gebruikt. Dit is te zien aan enkele ingesleten cross-paden. Onderaan de
Torenberg is een depressie zichtbaar die gedeeltelijk als een ring om de Torenberg loopt. Aangenomen
mag worden dat het de voormalige gracht betreft. Buiten de depressie is in de directe omgeving ook
reliëf aanwezig. Dit was vooral goed waarneembaar richting het speeltuintje en de huidige
begraafplaats aan de noord(oost)zijde van de Torenberg. Op de percelen aan de oost- en zuidzijde
stonden gewassen waardoor het lastiger was goede waarnemingen te doen. Over het hele terrein van
de Torenberg, depressie en richting het speeltuintje zijn aan het maaiveld archeologische indicatoren
zichtbaar.
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Nulmeting
In juli 2015 is door de Heer Jongepier van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) op het terrein
een nulmeting uitgevoerd (Jongepier, 2015). Tijdens de nulmeting zijn in totaal 11 boringen verricht. Op
de Torenberg zijn 3 boringen gezet waarvan één boring is doorgezet tot onder het omringende
maaiveld. Mogelijk is de berg erg verstoord door loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog. Verder lijkt er
nog geen aanwijzing te zijn voor een twee-periode-heuvel. Wel is er direct onder de bouwvoor
baksteengruis aangetroffen wat mogelijk op de aanwezigheid van de toren wijst.
Er zijn tijdens het booronderzoek geen duidelijke archeologische indicatoren voor bewoning in de
periode 11e-13e eeuw aangetroffen in de akkers ten oosten en ten zuiden van de berg. Deze conclusie
komt overeen met hetgeen door amateurarcheoloog dhr. G. de Zeeuw, die in het verleden op
genoemde akkers geen noemenswaardige middeleeuwse aardewerkfragmenten aan de oppervlakte
heeft gevonden. In bijlage 3 zijn de boorbeschrijvingen en coördinaten opgenomen van de nulmeting,
uitgevoerd door dhr. J. Jongepier (SCEZ).
In de CHS wordt vermeld dat in 1996 digitaal meetwerk is verricht op het monument. Visuele inspecties
vonden plaats in 1968, 1969, 1980, 1995 en 1997. In het kader van het AMR-project is het monument
op 11 februari 2004 bezocht. De gegevens hiervan zijn niet achterhaald omdat livelink momenteel niet
bereikbaar is.
Mondelinge mededelingen
In het kader van het onderzoek is met diverse mensen gesproken. De volgende mededelingen zijn o.a.
een aanvulling op reeds bekende gegevens:
- In de veenlaag bij de Torenberg zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek in de top van het veen twee
scherven van gladwandige Romeinse kruikwaar aangetroffen (dhr. R. van Dierendonk, 2015, SCEZ).
De heer. G. de Zeeuw heeft tijdens oppervlaktekartering rondom de Torenberg twee gedecoreerde
Terra Sigillata scherven gevonden. Deze liggen in het Schelpenmuseum in Zaamslag. Beide
waarnemingen geven aan dat er reële kans is op de aanwezigheid van een Romeinse vindplaats op
het terrein. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is de top van het veen bemonsterd echter zijn deze
monsters nooit uitgewerkt (dhr. A. De Kraker, 2015).
- De fundamenten die zijn aangetroffen bij het gravend onderzoek zijn naar verwachting geheel
verdwenen / weggehaald voor aanvang van de nieuwbouw (dhr. A. De Kraker, 2015). De zaken zijn
afgevoerd naar de Koegorspolder (mevr. N.J.G. de Visser, 2015).
Gespecificeerde archeologische verwachting
Gezien de geologische opbouw in het onderzoeksgebied kunnen op verschillende niveaus oudere
vindplaatsen worden verwacht:
•

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

•

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

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, oosten en westen van Zaamslag houtskool aangetroffen op het dekzand tijdens
vooronderzoek ten behoeve van de aanleg van N61. Hoewel dit geen uitsluitsel geeft over de
aan- of 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 dieper dan 3,0 m -Mv
verwacht. De exacte diepteligging kon niet worden achterhaald. De eventueel aanwezige
archeologische resten betreffen waarschijnlijk relatief kleine vindplaatsen van jagersverzamelaars (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
hoge verwachting. Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 1983 zijn twee Romeinse scherven in
de top van het veen zijn aangetroffen (mondelinge mededeling dhr. R. van Dierendonk, SCEZ)
en tevens zijn tijdens een oppervlaktekartering twee Terra Sigillata scherven geborgen. Indien
blijkt dat (de top van) het Hollandveen in het plangebied is geërodeerd of vergraven
(moernering) dient de verwachting voor de aanwezigheid van vindplaatsen uit de IJzertijd en
Romeinse tijd naar beneden toe worden bijgesteld. Eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of
Romeinse tijd bevinden zich in (de top van) het Hollandveen, deze wordt verwacht vanaf 1,5 m
à 2 m -Mv. De Kraker (1987) geeft aan dat de veenlaag ter hoogte van de voorburcht op circa
1,5 m –Mv is aangetroffen. Uit boorstaten van het DINOloket blijkt het veen tussen 1,9 m en
2,5 m –Mv te beginnen. Bij eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeinse tijd gaat het
vermoedelijk om losse huisplaatsen/boerderijen (oppervlakte van ca. 200 tot 1.000 m²) of om
een verzameling van 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 op het kasteel en de
activiteiten gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Deze resten concentreren zich vooral op en
rondom te Torenberg en aan weerszijde van de Voorburcht tussen de Torenberg en de Kerk.
Gebaseerd op de opgravingsverslagen zijn er ter hoogte van de voorburcht minimaal 3 niveaus
aanwezig tot op een diepte van circa 2,4 m –Mv. Op de Torenberg is nooit formeel
archeologisch onderzoek uitgevoerd waardoor niet bekend is hoeveel en tot op welke diepte
archeologische lagen aanwezig zijn. Verder geldt voor de zone direct rondom de Torenberg
een hoge verwachting voor resten uit de Nieuwe tijd B en C gerelateerd aan bewoning van
boerderij de Torenhoeve. Deze resten worden verwacht in de jongere getijdenafzettingen aan
of direct onder het maaiveld. Archeologische resten gerelateerd aan de Torenberg en de
Tachtigjarige Oorlog worden verwacht in de onderliggende oudere getijdenafzettingen. Op
grond van de oude kaarten worden buiten de voorburcht, hoofdburcht en de contouren van de
gracht geen overblijfselen (funderingen) van gebouwen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd A
(periode tot 1649) in het plangebied verwacht (De Kraker, 2015). Mogelijk kunnen wel sporen
van landgebruik (landbouw, perceelsgreppels, etc.) en oorlogshandelingen uit deze periode in
het plangebied aanwezig zijn.
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2.7 Verstoringsgegevens
Een analyse van diverse bronnen, zoals het Bodemloket, Geoloket en de gedetailleerde bodemkaart
van Ovaa & Bazen (1969) heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor bodemverstoringen die dieper
reiken dan de bouwvoor. Uit de nulmeting uitgevoerd door het SCEZ in juli 2015 is gebleken dat de
torenberg mogelijk deels is verstoord door de aanleg van loopgraven in de Tweede Wereldoorlog
(Jongepier, 2015).
Ter hoogte van de voorburcht is een woonwijk en infrastructuur gerealiseerd. Het is onbekend tot op
welke diepte de bodem hierbij is verstoord en dus in welke mate de archeologische resten zijn
aangetast. De Kraker gaf tijdens overleg in het kader van dit onderzoek aan dat de funderingen die
tijdens het archeologisch onderzoek in de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn aangetroffen voor de bouw
zijn verwijderd. De resten zijn afgevoerd naar de Koegorspolder (mevr. N. de Visser, 2015). De locatie
van de proefsleuven en opgraving kunnen dan ook worden gezien als een vorm van verstoring.
In 2007 is RACM is akkoord gegaan met de aanleg van tijdelijke rijplaten ter hoogte van het
beschermde AMK terrein 1427 (emailcorrespondentie in ZAA). Ingravingen en egalisaties zijn op deze
locaties namelijk niet toegestaan, evenals het berijden met zwaar materieel. Het plaatsen van de
rijplaten gebeurde in het kader van de aanleg van een terras. Ten behoeve van het terras is het terrein
opgehoogd. De dikte van het ophogingspakket is onbekend. Afhankelijk van het gewicht van het
ophogingspakket kan dit hebben geleid tot zetting van het archeologische niveau en afhankelijk van de
textuur van de ondergrond en de grondwaterstand kan het hebben geleid tot verblauwing waardoor
sporen niet of nauwelijks meer herkenbaar kunnen zijn. Over beide zaken zijn echter geen gegevens
voorhanden.
De hoeveelheid vondstmateriaal aan het maaiveld ten oosten en zuiden van de Torenberg 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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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 plangebied zijn resten van een middeleeuws kasteel aanwezig dat tot de inundatie van 15841586 als dusdanig heeft gefunctioneerd. In 1596 heeft het kasteel nog dienst gedaan als fort
tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Na de herdijking rond 1650 was in ieder geval de toren op de
huidige Torenberg nog aanwezig. In periode daarna is direct ten noordwesten van de Torenberg
een woning (de Torenhoeve) met bijgebouwen gerealiseerd die meerdere malen is afgebroken en
herbouwd. Op dit moment is op de locatie de 19 e eeuwse woning nog aanwezig.
• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in
het gebied?
o

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

o

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

o

Voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd geldt
een hoge verwachting in verband met de (hoewel summier) reeds aangetroffen
Romeinse resten in de top van het veen. Indien blijkt dat (de top van) het Hollandveen
in het plangebied is geërodeerd of gemoerneerd dient de verwachting voor de
aanwezigheid van vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd naar beneden toe
worden bijgesteld.

o

Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor archeologische
resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd A gerelateerd aan de bewoning op het
kasteel en de activiteiten gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Verder geldt voor de
zone direct rondom de Torenberg een hoge verwachting voor resten uit de Nieuwe tijd
B en C gerelateerd aan bewoning van boerderij de Torenhoeve.

• Wat is de verwachte diepte en verspreiding waarop eventuele archeologische resten voorkomen?
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Eventuele resten uit het Laat Paleolithicum -Bronstijd worden verwacht in de top van het dekzand.
De exacte diepteligging hiervan is niet bekend maar zal voor de locatie dieper zijn dan 3,0 m –Mv
aangezien de boringen uit het DINOloket binnen deze diepte geen dekzand weergeven. Eventuele
resten uit de IJzertijd en / of Romeinse tijd worden verwacht in de top van het veen op een diepte
van circa 1,5 m –Mv ter hoogte van de voorburcht en op een diepte tussen 1,9 m – 2,5 m –Mv ten
oosten van de Torenberg. Resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn tijdens gravend
onderzoek aangetroffen vanaf het maaiveld tot op een diepte van circa 2,3 m –Mv. Het
sporenniveau uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd A lijkt zich op basis van de profielen van het
proefsleuvenonderzoek te beginnen tussen 0,6 en 1,0 m –Mv.
Op basis van niet systematisch uitgevoerde oppervlaktekarteringen door dhr. G. de Zeeuw blijkt de
horizontale vondstverspreiding van behoorlijke omvang. Op figuur 15 is de omvang en eventuele
opmerkingen van dhr. G. de Zeeuw ten aanzien van vondstconcentraties weergegeven. Op basis
van het historisch geografisch onderzoek van De Kraker (2015) blijkt dat buiten de Torenberg en de
voorburcht (gelegen onder de aangrenzende woonwijk) geen resten van gebouwen verwacht
worden. De luchtfoto’s laten op de percelen ten zuiden en oosten van de Torenberg lineaire
‘cropmarks’ zien. Op de AHN komen dezelfde fenomenen terug als laagtes. Vooralsnog wordt er
vanuit gegaan dat de ‘cropmarks’ het resultaat zijn van een kreekgeul (figuur 5: E, F en H) en een
perceels- of verkavelingsgreppel (figuur 5: G). Mogelijk heeft de gracht(en) van de Torenberg in
verbinding gestaan met de kreek.
• 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 (noord)westelijke begrenzing is bepaald aan de hand van de
opgravingsresultaten uit 1987 (figuur 16) en AHN (figuur 5). Voor de westelijke grens is gekozen
voor een buffer van circa 50 m ten noordenwesten van de opgegraven gracht en circa 50 m ten
westen van het hypothetische verdere verloop hiervan. De archeologische waarnemingen van
Zaamslag – Molenhof (Lensen, 2013) en achter de Puntstraat (Platteeuw, 1968) bevinden zich
vermoedelijk binnen het Domein van het kasteel van Zaamslag. Echter de afstand tot de Torenberg
is groot en de context van de vondsten kon niet worden bepaald. Er zijn geen duidelijke
aanwijzingen om deze waarnemingen bij de vindplaats van de Torenberg te betrekken. De
noordelijke, oostelijke en zuidelijke begrenzing van de vindplaats is arbitrair waarbij ervoor
gekozen is om dezelfde afstand tot de Torenberg te hanteren als de westelijke grens. Voor de
oostelijke en zuidelijke grens is hierbij de perceelsgrens aangehouden. Daarnaast is het
aannemelijk dat ten zuiden van de huidige Veerweg, die zeer waarschijnlijk min of meer gelijk loopt
met de oude weg, huizen hebben gestaan ten tijde van het kasteel zoals weergegeven op de kaart
van Horenbault (figuur 7). Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de vindplaats in noordelijke richting
doorloopt tot aan de Veerweg. Op figuur 1b wordt de indeling van Archeologische Waarde volgens
bestemmingsplan Zaamslag en bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Terneuzen
weergegeven geldend binnen de contouren van de vindplaats Torenberg.
In de bestemmingsplannen is vastgelegd dat voor de percelen binnen de contouren van de
vindplaats een archeologische dubbelbestemming geldt met uitzondering van de Torenberg zelf.
Voor de locatie van de Torenberg is in het gemeentelijke beleid geen archeologische waarde
toegekend. Deze is namelijk geborgd in het rijksbeleid omdat het een beschermd archeologisch
monument betreft. Indien in de toekomst bodemverstorende werkzaamheden op het terrein zullen
plaatsvinden, dient de locatie van de bodemingrepen die binnen de bestemmingsplannen van de
gemeente Terneuzen vallen 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.
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De gemeente Terneuzen is hierbij bevoegd gezag. De locatie van de Torenberg ligt op een wettelijk
beschermd monumentterrein. Werkzaamheden binnen de contouren van het monument niet
toegestaan zonder vergunning van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
• Is in het onderzoeksgebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke (non-destructieve) methoden
zouden hierbij kunnen worden ingezet?
Ja, vervolgonderzoek is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke verspreiding van
de archeologische resten en om eventuele uitspraken te kunnen doen over de aan- of afwezigheid
van het kasteel van Zaamslag. Daarnaast kan mogelijk ook meer inzicht verkregen worden
aangaande de activiteiten in en rondom het kasteel gedurende de Tachtigjarige Oorlog en de
periode dat het kasteel in gebruik was als fort. De verwachte verspreiding van de resten is
weergegeven op figuur 15 en 16. Geadviseerd wordt een deel van de verspreidingszones door
middel van non-destructief vervolgonderzoek te verifiëren en bij te stellen.

3.2 Advies
Op basis van het bureauonderzoek is het onderzoeksgebied verkleind en de vindplaats afgebakend
voor vervolgonderzoek (figuur 17). Opgemerkt moet worden dat de grens geen vaststaand gegeven is.
Het vervolgonderzoek dient meer inzicht te geven in de exacte begrenzing van de (laat) middeleeuwse
sporen en sporen uit de Nieuwe tijd alsmede dient het vervolgonderzoek in kaart te brengen of er
sprake is van archeologische resten uit de IJzertijd / Romeinse tijd in de top van het veen.
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Beleid
Hieronder volgt een opsomming van het beleid zoals beschreven in hoofdstuk 1 behorende bij de
verschillende archeologische waarden binnen de vindplaats (figuur 1b) met daarbij een het advies ten
aanzien van dit beleid:
Bestemmingsplan Zaamslag:
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- Waarde-Archeologie 1: vrijstelling voor onderzoek tot 50m 2 /0,3 m –Mv. Op basis van het in dit rapport
beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd blijven.
- Waarde-Archeologie 2: vrijstelling voor onderzoek tot 100m 2 /0,5 m –Mv. Op basis van het in dit
rapport beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd blijven.
- Waarde-Archeologie 3: vrijstelling voor onderzoek tot 500m 2 /0,5 m –Mv. Op basis van het in dit
rapport beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd blijven.
Bestemmingsplan Buitengebied 45
- Waarde-Archeologie 1: vrijstelling voor onderzoek tot 100m 2 /0,5 m –Mv. Op basis van het in dit
rapport beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd blijven.

Rijksbeleid
- Wettelijk beschermd archeologisch monument: onderzoeksplicht, geen vrijstelling. Op basis van het
in dit rapport beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd blijven. Bescherming, handhaving en
vergunningverlening ten aanzien van beschermde monumenten wordt uitgevoerd door de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed.
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 vindplaatsgrens een booronderzoek, geofysisch onderzoek en aanvullende
oppervlaktekartering uit te voeren. Het terrein binnen de aangegeven vindplaatscontour is ingedeeld in
4 zones:
1.

Torenberg

2.

Agrarisch gebied

3.

Woonwijk

4.

Begraafplaats

Hieronder volgt een stappenplan per zone:
Zone 1. Torenberg
De locatie van de Torenberg en omringende gracht betreft een wettelijk beschermd archeologisch
monument (figuur 1b en 17). In het kader van uit te voeren onderzoek dient een vergunning te worden
aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De percelen zijn op dit moment eigendom
van de gemeente Terneuzen. Voor de percelen is betredingstoestemming.
1.

Geadviseerd wordt om de locatie van de Torenberg en omringende laagte (verwachte gracht)
te onderzoeken met behulp van elektrische weerstandsmeting om individuele structuren in
kaart te brengen. De (mogelijke) structuren worden gecontroleerd met behulp van
controleboringen. De boringen worden gezet tot een diepte die volstaat voor het toetsen van de
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Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl wordt aan het perceel ten zuiden van de huidige begraafplaats een
dubbele waarde toegekend namelijk Archeologische Waarde 1 en Archeologische Waarde 2. In overleg met
mevr. N.J.G de Visser (Edufact) is besloten de hoogst geldende waarde (Waarde 1) te hanteren. Verder wordt
opgemerkt dat de zone waarvoor deze Archeologische Waarde geldt ook het wettelijk beschermde archeologisch
monument overschrijd.
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aangetroffen structuur / anomalie. De diepte wordt gebaseerd op de resultaten van de
weerstandsmeting.
Motivatie: het in kaart brengen (horizontale en verticale begrenzing) van individuele
structuren.
2.

Aanvullend wordt een kruisraai over de Torenberg en omringende laagte gezet (boorraai A +
B). De boringen worden om de 5 m gezet. De boorraaien worden buiten de gracht verlengd tot
aan de grens van het plangebied teneinde de vondstverspreiding en bodemopbouw te bepalen
(zie hiervoor zone 2). Indien de gracht wordt aangetroffen dienen de oevers op 2,5 m
nauwkeurig te worden begrensd. Hiertoe zal de boorraai moeten worden verdicht. De boringen
worden gezet tot minimaal 1,0 m in de natuurlijke afzettingen. Eén op de 5 boringen wordt
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 5,0 m –Mv geen veen wordt aangetroffen mag de boring
worden gestaakt. Per raai wordt één boring gezet tot in de top van het dekzand. Indien binnen
7,0 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.
Motivatie: dit heeft met name tot doel in detail de intactheid van het bodemprofiel te bepalen,
te beoordelen of de heuvel in meerdere fasen is opgeworpen en of er een fasering van
(bewonings-) activiteiten vast te stellen.

3.

Geadviseerd wordt om aanvullend het gebied systematisch af te lopen. Hiertoe dient het terrein
in vakken van 5 x 5 m 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.
Motivatie: het vaststellen van de horizontale vondstverspreiding, ingedeeld op periode en
vondstcategorie. Op basis hiervan kunnen mogelijk activiteitenzones en vondstconcentraties
worden aangewezen.

4.

Omdat de Torenberg openbaar terrein is wordt voorgesteld gelijktijdig met de
oppervlaktekartering een metaaldetectie-onderzoek te laten plaatsvinden. Randvoorwaarde is
dat alleen metalen uit verstoorde bodemlagen mogen worden verzameld. Tot op welke diepte
de recente verstoring reikt dient tijdens het booronderzoek zoals genoemd onder punt 2 te
worden bepaald. De locatie van aangetroffen objecten wordt ingemeten in RD en NAP. Na
afloop van het metaaldetectie-onderzoek wordt een selectierapport opgesteld dat wordt
voorgelegd aan de bevoegde overheid (RCE) en de depothouder. Alle te deponeren objecten
dienen te worden gedetermineerd en geconserveerd.
Motivatie: het veilig stellen van metalen objecten uit verstoorde context.

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 lithologisch conform NEN
5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en digitaal ingemeten in RD en NAP.
Zone 2. Agrarisch gebied
Deze zone valt binnen drie verschillende beleidskaders (figuur 1b en 17):
- Bestemmingsplan Zaamslag, Archeologische Waarde 2;
- Bestemmingsplan Buitengebied, Archeologische Waarde 1;
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- Wettelijk beschermd monument (monumentnummer 1427).
In het kader van uit te voeren onderzoek dient voor het deel dat binnen het wettelijk beschermde
monument valt een vergunning te worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De percelen zijn op dit moment in eigendom van de gemeente Terneuzen. Voor de percelen is
betredingstoestemming.
1.

Op de agrarische percelen ten zuiden en oosten van de Torenberg wordt voorgesteld het
terrein landschappelijk te karteren door middel van een booronderzoek met een reguliere
handboor (Edelmanboor 7 cm, in combinatie met guts 3 cm), idealiter met een boring om de 20
m en raaien om de 20 m, verspringend in een gelijkbenig driehoeksgrid. 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
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.
Motivatie: Booronderzoek kan binnen zekere grenzen wel houtbouw detecteren, of erfafval en
perceelgreppels. Ook het landschap wordt in kaart gebracht en geeft informatie over de aard
en verspreiding van de bewoning. Op basis van de resultaten van het booronderzoek kunnen
mogelijk een aantal zones worden aangewezen met verwachte steen-/houtbouw, concentratie
van vondstmateriaal of een gracht / waterlopen.

2.

Aanvullend worden de boorraaien A en B van zone 1 verlengd tot aan de vindplaatscontouren
zoals weergegeven op figuur 16. Hierbij wordt om de 25 m een boring wordt gezet.
Motivatie: door middel van dit kruisprofiel kan de Torenberg in het landschappelijke kader
worden geplaatst. Daarnaast kunnen de laagtes die zichtbaar zijn op de AHN en de luchtfoto’s
(figuur 5: E, F, G) hiermee worden geïnterpreteerd.

3.

Indien de onder punt 2 genoemde laagtes van antropogene aard zijn (bijvoorbeeld een gracht)
dient haaks op de verwachte loop een boorraai te worden geplaatst waarbij de grens (oevers)
op 2,5 m nauwkeurig kan worden bepaald. Indien op basis van de resultaten van boorraai A en
B geen uitspraak kan worden gedaan met betrekking tot de laagtes dient aanvullend een
boorraai haaks op de oriëntatie van de laagte te worden gezet. Het is aan de expertise van de
uitvoerder om de lengte en het boorinterval van deze raai te bepalen.
Motivatie: in kaart brengen en begrenzen van de fenomenen op de AHN en luchtfoto’s.

4.

Geadviseerd wordt om aanvullend het gebied systematisch af te lopen. Hiertoe dient het
perceel in vakken van 10 x 10 m 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 oppervlakte kartering heeft tot doel de vondstverspreiding en eventuele
activiteitenzones in kaart te brengen.

5.

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 metaaldetectieonderzoek wordt een selectierapport opgesteld dat wordt voorgelegd aan de bevoegde
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overheid en de depothouder. Alle te deponeren objecten dienen te worden gedetermineerd en
geconserveerd.
Motivatie: het veilig stellen van metalen objecten uit verstoorde context.
6.

De zone(s) met mogelijke steen- of houtbouw en vondstconcentraties worden met behulp van
elektrische weerstandsmeting verder onderzocht. Locaties met individuele structuren worden
vervolgens weer gecontroleerd met behulp van controleboringen.
Motivatie: individuele structuren in kaart brengen.

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 lithologisch conform NEN
5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 1989) beschreven en digitaal ingemeten in RD en NAP.
Zone 3. Woonwijk
Deze zone valt binnen vier verschillende beleidskaders (figuur 1b en 17):
- Bestemmingsplan Zaamslag, Archeologische Waarde 1;
- Bestemmingsplan Zaamslag, Archeologische Waarde 2;
- Bestemmingsplan Zaamslag, Archeologische Waarde 3;
- Wettelijk beschermd monument (monumentnummer 1427).
In het kader van uit te voeren onderzoek dient voor het deel dat binnen het wettelijk beschermde
monument valt een vergunning te worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De percelen zijn in eigendom van particulieren. Hiervoor geldt geen betredingstoestemming, met
uitzondering van het perceel Torenberg 2 te Zaamslag (Gemeente Zaamslag, sectie F, perceel 4696).
Alleen de openbare ruimten (wegen) zijn eigendom van de gemeente Terneuzen. Voor de openbare
ruimten is betredingstoestemming.
Voor zone 3 wordt een karterend booronderzoek geadviseerd. Hiertoe worden voor de te betreden
percelen een aantal boorraaien voorgesteld:
-

Boorraai B van zone 1 wordt verlengd tot aan de vindplaatscontouren zoals weergegeven op
figuur 17. Hierbij wordt om de 25 m een boring wordt gezet.
Motivatie: door middel van dit kruisprofiel kan de Torenberg in het landschappelijke kader
worden geplaatst.

-

Boorraai D: boringen worden om de 5 m gezet.
Motivatie: om de overgang van hoofdburcht naar voorburcht, de voorburcht en de gracht in
kaart te brengen. Daarnaast kan de ruimtelijke vondstverspreiding en de mate van verstoring
worden vastgesteld.

-

Boorraai C, E en F: boringen worden om de 10 m gezet. Uit de opgraving van Van Heeringen
blijkt dat de gracht 15 tot 25 m breed was. Een boorinterval van 10 m zou dan ook moeten
volstaan om de gracht op te kunnen sporen. Bij het aantreffen van de gracht dient de grens
(oevers) op 2,5 m nauwkeuring te worden bepaald.
Motivatie: Om de (buitenste?) gracht die tijdens de opgraving van 1987 is aangetroffen te
vervolgen en te beoordelen of de gracht aansluit op de lage zones van de AHN.

-

Boorraai G en H: boringen om de 5 m.
Motivatie: om de overgang van hoofdburcht naar voorburcht, de voorburcht en eventueel
aanwezige (binnenste) gracht in kaart te brengen. Daarnaast kan de ruimtelijke
vondstverspreiding en de mate van verstoring worden vastgesteld.

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
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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 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.
Zone 4. Huidige begraafplaats
Deze zone valt binnen één beleidskader (figuur 1b en 17):
- Bestemmingsplan Zaamslag, Archeologische Waarde 3;
Het perceel is op dit moment eigendom van de gemeente Terneuzen. Voor het perceel is
betredingstoestemming. Indien het vanuit maatschappelijk oogpunt niet wenselijk is onderzoek uit te
voeren op de begraafplaats komt de boorraai te vervallen.
Voor zone 4 wordt een karterend booronderzoek geadviseerd in de vorm van één boorraai.
-

Boorraai B van zone 1 wordt verlengd tot aan de vindplaatscontouren zoals weergegeven op
figuur 17. Hierbij wordt om de 25 m een boring wordt gezet.
Motivatie: door middel van dit kruisprofiel kan de Torenberg in het landschappelijke kader
worden geplaatst.

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 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.
Onderzoeksvragen
Algemene onderzoeksvragen
1. In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord? Aan welke periode kunnen de verstoringen
worden toegeschreven?
2. Zijn er aanvullende gegevens op de reeds bekende bodemopbouw?
3. Wat is de grondwaterstand ter plaatse?
4. 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?
5. Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in
het gebied?
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6. Zijn er archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, diepteligging,
kwaliteit en ruimtelijke verspreiding?
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. Is er een ruimtelijk en functioneel onderscheid te maken binnen de begrenzing van de vindplaats
(bijvoorbeeld huis, gracht, bijgebouwen)?
Specifieke onderzoeksvragen zone 1
9. Hoe kan de cirkelvormige laagte op de AHN rondom de torenberg (figuur 5: C) worden
geïnterpreteerd? Indien het de gracht betreft: wat zijn de afmetingen (breedte, diepte) van de
gracht? Zijn er meerdere vullingen / fasen te onderscheiden? Zo ja, geef datering en kenmerken.
10. Passen de resultaten van het onderzoek bij het eerder uitgevoerde onderzoek ter hoogte van de
voorburcht? Leg uit.
11. Was er voordat in het eind van de 12 e eeuw de hoofdburcht wordt gebouwd al een lage terp
aanwezig en hebben we hier te maken met twee perioden van de ‘klassieke zeeuwse vliedberg’?
Uit hoeveel fasen bestaat de opgeworpen berg? Wat is de aard en datering van het opgeworpen
materiaal? Op welke diepte (in NAP) bevinden zich de overgangen tussen de verschillende fasen?
12. Wat is de exacte begrenzing van individuele structuren? Wat was de aard, datering en diepteligging
van de structuur?
Specifieke onderzoeksvragen zone 2
13. Wat is de interpretatie van de fenomenen (laagtes) die zichtbaar zijn op de AHN en luchtfoto’s?
14. Sluiten de laagtes in zone 2 aan op de gracht van de Torenberg zoals is voorgesteld in §2.4 (figuur
6)?
15. Is het wenselijk om op basis van het onderzoek voor de delen die buiten de door het Rijk wettelijk
beschermde monument vallen de vrijstellingsdiepte aan te passen?
Specifieke onderzoeksvragen zone 3
16. Passen de resultaten van het onderzoek bij het eerder uitgevoerde onderzoek ter hoogte van de
voorburcht? Leg uit.
17. Is tijdens de opgraving door Van Heeringen in 1987 de voorburcht aangetroffen of de rand van het
eigenlijke kasteelterrein?
18. Wat zijn de afmetingen (breedte, diepte) van de in 1987 aangetroffen gracht? Zijn er meerdere
vullingen / fasen te onderscheiden? Zo ja, geef datering en kenmerken.
19. Wat is de exacte ligging en loop van de gracht?
20. Sluit de in 1987 aangetroffen gracht aan op de laagte in zone 2 zoals is voorgesteld in §2.4 (figuur
5)?
21. Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats?
Specifieke vragen voor zone 4
22. Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats?
Beperkingen
Voor alle zones geldt dat voorafgaand aan het booronderzoek een KLIC-melding dient te worden
uitgevoerd om de ligging van kabels en leidingen te lokaliseren.
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Figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1a. De ligging van het onderzoeksgebied (zwart), omliggende ARCHIS-waarnemingen (rood),
AMK terreinen (blauw) en de niet in ARCHIS geregistreerde waarnemingen (letters)
geprojecteerd op de top10 van Nederland (www.pdok.nl); inzet: ligging in Nederland (ster).
Figuur 1b. Archeologische waarden uit het bestemmingsplan-Zaamslag en bestemmingsplanBuitengebied geldend binnen de contouren van vindplaats Torenberg, geprojecteerd op een
recente luchtfoto (Microsoft Bing, 2015)
Figuur 2. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte cirkel) op een uitsnede van de geologische kaart
van Zeeuws-Vlaanderen (RGD, 1977).
Figuur 3. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte cirkel) op een uitsnede van de geomorfologische
kaart van Zeeuws-Vlaanderen (Stiboka / RGD, 1987).
Figuur 4. Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte cirkel) op een uitsnede van de bodemkaart van
Axeler Ambacht (Ovaa & Bazen, 1969).
Figuur 5. Ligging van de vindplaats (zwart), de opgegraven gracht (lichtblauw) en het mogelijke verdere
verloop van de gracht (blauw), geprojecteerd op de AHN (www.ahn.nl).
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A: Torenberg; B: Torenhoeve; C: gracht Torenberg; D: opgegraven gracht; E: NO-ZW
georiënteerde laagte; F, G en H: NZ-georiënteerde laagte.
Figuur 6a. Uitsnede van een luchtfoto (bron: gemeente Terneuzen, 2014), ter hoogte van de Torenberg
en omringende percelen. De letters ter hoogte van de 'cropmarks' (zwart onderbroken lijn)
corresponderen met de letters op figuur 5.
Figuur 6b. Luchtfoto uit 1991 van de Torenberg en omringende percelen (bron: ZAA,
Semeij 0285_62715_10_27). De zichtbare 'cropmarks' zijn aangeduid met letters die
corresponderen met figuur 5 en 6a. De rode lijnen (voormalige perceelsgreppels?) zijn
aanvullend.
Figuur 7. Globale ligging van het onderzoeksgebied met daarbinnen de Torenberg (rode cirkel) en
molen 't Sand (blauwe cirkel) op de kaart van Horenbault uit 1569.
Figuur 8. Globale ligging van het onderzoeksgebied (rood) op de kaart van Visscher - Roman uit 1655
(Grooten, 1973).
Figuur 9. Globale ligging van het onderzoeksgebied (rood) op de kaart van Hattinga uit 1724-1755
(Canaletto, 1977).
Figuur 10. Ligging van het onderzoeksgebied op een kaart uit de Grote Historische Provincie Atlas
Zeeland uit 1856 - 1858 (Wolters-Noordhoff, 1992; schaal 1:25.000). De pijl wijst naar de
locatie van de Torenhoeve.
Figuur 11. 18e eeuwse bijgebouwen: boerenschuur en wagenloods (Zeeuws Archeologisch Archief,
GB119-11).
Figuur 12a. Situatie Torenberg eind 20e eeuw (linksboven, bron: ZAA) en de huidige situatie (foto's
auteur).
Figuur 12b. Gedeelte uit de kaart herdijkingskaart van Zaamslag (ZAA, Zeelandia Illustrata, afbeelding
785) met daarop aangegeven de Torenberg (groen), de poldergrens tussen polder
Ghenderdijcke en polder West-Zaamslag (blauw) en de voorrganger van molen De
Verwachting (rood).
Figuur 13. Locatie putten van het proefsleuvenonderzoek (de Kraker, 1984) ten opzichte van de
Torenberg (ZAA, TBT10-1146).
Figuur 14. Drie (bouw)fasen op de voorburcht op basis van de opgravingsresultaten van Van
Heeringen, 1989 (ZAA, TBT6-1142 en TBT5-1141).
Figuur 15. Vondstverspreiding op basis van oppervlaktekartering door dhr. G. De Zeeuw.
Figuur 16. Locatie van de opgravingsplattegrond (fase 3) uit van Heeringen 1989 geprojecteerd op een
recente luchtfoto.
Figuur 17. Advieskaart voor vervolgonderzoek Torenberg.
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Tabel 5. Determinatie van de uit de mestkuilen afkomstige dierenbotten (van Heeringen, 1989).

Bijlage 1. Kraker, A.M.J., de, 2015. Torenberg – Zaamslag (p. 10-14) In: Historisch geografisch onderzoek
naar elf archeologische sites in de gemeente Terneuzen.
Bijlage 2. Profieltekeningen proefsleuvenonderzoek 1983.
Bijlage 3. Nulmeting Torenberg door SCEZ (Jongepier, 2015)
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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

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2014
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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.

Zaamslag – Torenberg
Inleiding
Voor het gebied Zaamslag zijn drie landschapsensembles bestudeerd. Dit zijn het kasteel aan de
zuidoostzijde van het dorp, het hospitaal in het dorp en het domein van de Tempeliers buiten het dorp.
Voor een goed begrip van de drie is het van belang ook het dorp zelf in de beschrijving mee te nemen.
De hiervoor gebruikte bronnen zijn de twee everingboeken van de polder van West-Zaamslag (1557) en
die van de Genderdijkepolder (1543). De everingboeken zijn voorlopers van het kadaster en geven een
overzicht van alle pachters en landeigenaren met de ligging en grootte van de grond die ze pachten of
gebruiken. Daarnaast geven deze documenten ook inzicht in de structuur van de polders in termen van
straten, waterlopen, dijken en andere landschappelijke bijzonderheden. Verder is gebruikgemaakt van
het kohier van de XXe penning van de parochie Zaamslag (1572). Geraadpleegd zijn ook de
documenten die betrekking hebben op het domeinbeheer van de heer van Zaamslag, dat van de
Tempeliers en van andere domeinheren. Verder is de correspondentie geraadpleegd, die gevoerd is in
de laatste decennia van het bestaan van het middeleeuwse Zaamslag en de decennia daarna (Staatse
periode). Tenslotte zijn kaarten geraadpleegd voor de oudere periode en die vlak erna.
Belang
Zaamslag is het centrum van de ambachtsheerlijkheid Zaamslag, Aendijcke en Othene. De polders die
daartoe behoorden (Aendijckepolder, Ghenderdijckepolder, West-Zaemslachpolder, Oudt- en NieuwOthenepolder en Diepenee) lagen aanvankelijk op een eiland. 46 Dit was in het oosten begrensd door de
Hulsterhaven, in het zuiden door een krekenstelsel, waarin later Pouckepolder en Weeldenpolder
ontstonden en naar het zuidwesten door de geul die toegang gaf tot Axel, met daarin o.a. de latere
Triniteitspolder, ‘sGravenpolder, Zuid- en Noordpolder. De kernpolders en daarmee ook vrijwel de
oudste polders van de ambachtsheerlijkheid besloegen in 1580 een schotbare oppervlakte van ruim
3.100 ha. 47 In dit kerngebied zijn drie parochies gesticht: Zaamslag, Aendijcke en Othene. Deze drie
zijn uitgegroeid tot echte dorpen met een eigen kerk. Andere dorpen in het gebied hebben nooit
bestaan. Trinteyt ontstaan rond 1350 in de bedijkte inham die naar Axel liep had behoorde niet tot de
ambachtsheerlijkheid Zaamslag.
Toponiemen als Ghenderdijcke (1163) en Adendijcke (1220) stammen uit de periode van ontginningen,
terwijl het toponiem Zaamslag al in 1169 voorkwam. 48 Zaamslag als dorp is ontstaan op een kreekrug
in het landschap. 49 Omdat de kernpolders met de drie dorpen een (ambachts) heerlijkheid vormden,
46

Gottschalk (1984), 337.
De Kraker (1997), 121.
48
M. Gysseling, Oude toponiemen in de Vier Ambachten, in: De Vleesschauwer & Tondat, 1993 (p.169-174).
49
Van Rummelen (19772e),Geologische bijlagen Oost Zeeuwsch-Vlaanderen.
47
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verrees aan de zuidoostzijde van het dorp al snel een mottekasteel, dat in de loop der tijden door een
stenen exemplaar is vervangen. Dit werd met het voorburchtterrein een omwalde site. Behalve het
kasteel stond in het midden van de oostwest lopende weg een parochiekerk met losstaande kapel. De
kerk was gewijd aan St. Maarten. In 1551 werden kerk en diverse afzonderlijke diensten (altaren en
kapellen) door drie pastoors bediend. 50

Domein Kasteel van Zaamslag, 1532-1538

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bron van inkomsten

grootte

Landbezit rondom Zaamslag
Landbezit buiten Zaamslag
Molen te Zaamslag (op 't Sand)
Molen te Aendijcke
Molen te Schreijdijck
Molen te Terneuzen
Veerdienst te Terneuzen
Veerdienst te Campen
Herbergierschap Rooie Huis
Schoutdom Aendijck en Zaamslag
Tafeldragerschap Drie Parochiën
Brouwerij bij kasteel
Visserij op het Spijkerhof
Visserij op Duerlo
Totale inkomsten:

47 ha
79 ha

333 lb.

Het kasteel van Zaamslag was het centrum van een domein, een belangrijk bezit. Een dergelijk bezit
verwisselde van eigenaar via vererving, huwelijk of vaker nog door verkoop. Hoe dit domein is
opgebouwd, blijkt uit de rekeningen die zijn bewaard van de jaren 1532-1538. Te Zaamslag omvatte het
ruim 47 ha land en daarbuiten 73 ha, waartoe ook een bos behoorde. Verder behoorden bij het domein
ook de inkomsten uit de verpachting van: molens te Zaamslag en in Schreijdijck (d.i. oostelijk van
Aendijcke), in het dorp Aendijcke zelf en de windmolen te Terneuzen, de brouwerij op het
kasteelterrein, visserijen, boomgaarden en een aantal verpachte ambten. Alleen al de vier windmolens
vormden een kapitaal bezit en waren van vitaal belang voor de landbouw in het gebied. Er bestond
voor de boeren dan ook de verplichting op de heerlijke molens te malen.
Naast land en andere bronnen van inkomsten benoemde de heer van Zaamslag ook de bedienaars van
de kerk van Zaamslag. Dit waren onder meer de pastoors. Ook trad voor de heer van Zaamslag een
schout op in het gebied. De pastoors en schout waren de personen die ook alle inkomsten inden van
het domein en hun heer via een levendige correspondentie op de hoogte hielden van de recente
ontwikkelingen in Zaamslag en omstreken. Daar de heer van Zaamslag tijdens de zestiende eeuw
veelal buiten het gebied verbleef, namelijk in Brussel, Gent of op een ander domeingoed, had deze vele
belangrijke contacten. Hij was daarom een belangrijke lobbyist bij de hoogste regeringsinstanties om

50

ZA, Za, 3. Stuk van 17 april 1551: Arent Snoyaert (63 jaar), mr. Jacop Dulle (55) en Pieter Sceppere (65).
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de belangen van het gebied te behartigen. Binnen de Vier Ambachten behoorde hij tot de elite en was
daarom bij de belangrijkste gebeurtenissen aanwezig, zoals ook de jaarlijkse ommegang te Hulst. 51
Ook Jacob de Hont rekende hem tot de invloedrijkste personen in de Vier Ambachten. 52
Het everingboek van Ghenderdijcke deelt de polder op in tien blokken of belopen. Het tiende blok (bijna
200 ha) lag in de zuidwesthoek van de polder en grensde aan kasteel en dorp. De grens tussen de
polder van Ghenderdijcke en West-Zaamslag liep kennelijk langs de weg die bij het hospitaal naar het
zuiden-zuidwesten afboog. De hoek tussen kasteel-molen-dorp werd aangeduid als ‘tSantgars. Verder
naar het zuidwesten lag er een groot stuk heide, waarop de dijk van Ghenderdijcke-West-Zaamslag
heeft gelegen. Hieruit kan worden opgemaakt dat het landschap toen veel hobbeliger is geweest en
een veel dunnere kleilaag heeft gehad. De hoek ingeklemd tussen kasteel, molen, grens met WestZaamslag en het dorp behoorde praktisch geheel tot het kasteeldomein.
Meer over het dorp, in het bijzonder de kerk, vernemen we uit het kohier van de XXe penning Zaamslag
(1572). De kleine kapel die aan de noordzijde van de kerk stond was een apart gebouw gewijd aan St.
Catheline. In de kerk waren verder kapellen en afzonderlijke diensten, zoals: de kapel van O.L.V., de
kapel van St. Maarten en het Heilig Kruis. Verder was er een dienst van de Heilige Geest en hadden
ook de pastoors van de kerk aparte inkomsten. Uiteraard werd ook het hospitaal vermeld. Op het
belang van kerk en afzonderlijke onderdelen wordt hierna nog verder ingegaan. Genoemd kohier
vermeldt ook nog een herberg te Botshole (fol. 30ro) en een meestoof bij het huis van Herman van
Steelandt (fol. 43vo) op het dorp. In totaal moeten er in de parochie van Zaamslag meer dan 140 eigen
huizen en/of huizen met hoven hebben bestaan, waarvan een belangrijk deel in het dorp stond.
Tenslotte vernemen we dat Jan van Grootenbriel schout van de Drie Prochiën was.
Toestand voor het verdwijnen
In de jaren 1572-1573 werden verschillende bezittingen van het domein vernield. Bij het afbranden van
het dorp Terneuzen door de Watergeuzen, ging ook de molen aldaar verloren, een verlies van 600
gulden per jaar. 53 Kennelijk waren door de brand van 26 juli 1574 (Axel afgebrand) ook wat huizen te
Zaamslag verwoest, want de plaats wordt door een schrijven uit Zaamslag als ‘desolaet’ omschreven.
Maar het kasteel met de brouwerij was volledig intact gebleven. 54 In 1574-1575 waren er soldaten te
Zaamslag gelegerd, 80-90 in het huis van Jhr. Herman van Steelandt en 90-100 op het kasteel, het
nederhof en in de brouwerij. Dit leidde tot vele incidenten. Zo werd in de kerk brand gesticht, werden
gaten in de daken van huizen gemaakt en andere onwenselijkheden vonden plaats. 55
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Gemeente archief Hulst, stadrekening Hulst 94, 1467/68.
De Mul en Truffino (1938), 176. Samen met Guide van Ghistelle (Axel) en Christoffel Vylain wordt
Florentius, ridder van Zaamslag, tot de meest invloedrijksten van de Vier Ambachten genoemd in 1472.
53
ZA, Za, 5, ongedat., brief. Over brand door pastoor Crabbe.
54
ZA, Za, 5, brief van 4 februari 1575 aan Quarré.
55
ZA Za, 5, brief nr. 30 (ongedat.).
52

75

Fig. 1.1. Kasteel van Zaamslag ten zuidoosten van de middeleeuwse kerk (detail van Horenbault kaart
uit 1569, RAG K&Pl. 2647).
Over het kasteel is weinig bekend. In 1469 moet het door brand zijn verwoest. 56 In dat jaar sloeg de
bliksem in in verschillende hoge gebouwen in de Vier Ambachten. Aangenomen mag worden dat
daarna herstel heeft plaatsgevonden. Verder verschaft de kaart van Fr. Horenbault informatie over het
kasteel, zij het erg summier (fig. 1.1.). Het kasteel is een omwalde site. Buitenom lag een gracht,
daarbinnen was een muur opgetrokken met enkele zwaardere gedeelten. Midden op het terrein stond
een stenen toren en daarnaast, met name aan de oostzijde, nog wat andere gebouwen. Het terrein
binnen de muren oogt niet groot, maar een van de gebouwen zou de brouwerij kunnen zijn. Een poort
is moeilijk te onderscheiden, omdat deze kennelijk aan de noordwestzijde heeft gelegen.
Terwijl in de jaren vanaf 1584 (inundatie) vrijwel alle stenen gebouwen van Zaamslag en de Tempelhof
in opdracht van Zeeland (zie Tempelhof) systematisch werden ontmanteld, bleef het kasteel overeind.
Uit een schrijven van 2 februari 1590 blijkt dat er vanuit Terneuzen behoefte bestond aan wat meer
bescherming in het verdronken land, want men vroeg soldaten in het ‘huis’ te Zaamslag te legeren. 57
Het gaat hier om bescherming tegen de Spanjaarden, gelegerd te Hulst. Bij inspectie van het ‘huis’
bleken er zeker zo’n 15 man te kunnen worden gelegerd. 58
In een schrijven van 24 februari 1594 deden de Staten van Zeeland een poging om de afbraak van
Zaamslag te reguleren, want het blijkt dat ‘nijettegenstaende ons verbot diversse schipppers ende
andere (zonder voergaende behoorlick consent oft paspoort) hen vervoorderen daghelickx te breken
ende halen steenen ende ander materialen van kercken ende huijsen etc. inde verdroncken landen en
daerontrent ende voornaementlick van Saemslach…’ De magistraat van Terneuzen kreeg toestemming
om ten behoeve van de bouw van het schepenhuis en de fortificatie aldaar uit Zaamslag 50.000 stenen
mogen halen, mits dat de torens oft andere baken daer noch in esse wesende sullen blijven
staende….’ 59
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De Mul en Truffino (1938), 65.
ZA, SvZ, 472, fol. 23vo (res. 2 februari 1590).
58
ZA, SvZ, 1626, fol. 176vo, schrijven van 2 febr. 1590 aan kapitein Ghistelles.
59
ZA, SvZ, 1627, fol. 285verso-286ro. (min)
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Het Spaans beleg van Hulst deed het kasteel van Zaamslag weer belangrijk worden. In juli 1596 werd
er gesproken over het legeren van zo’n twintig soldaten op het kasteel. Er zou dan wel een zolder in
gemaakt moeten worden die afgedekt diende te worden. 60 In augustus 1596 lag er een kleine eenheid
soldaten te Zaamslag met geschut. 61 Er bleven daar soldaten aanwezig tot in oktober. 62 Op 1 november
moest de kapitein die op het Mauritsfort lag ook een deel soldaten leggen op ‘tfort van Saemslach’. 63
Behalve de torens van kerk en kasteel en een groot deel van het kasteel zelf, moeten alle stenen
gebouwen van Zaamslag, dus ook het hospitaal en het Tempelhof, tegen 1600 tot de grond toe zijn
afgebroken. Het kasteel op zich is als fort wellicht nog wat aangepast en heeft in 1596 als zodanig nog
dienst gedaan.

Huidige locatie
De huidige locatie van het kasteelcomplex is bekend als beschermd monument (Torenberg Zaamslag).
Gelet op de beschrijving van de percelen in het everingboek van Ghenderdijcke in het tiende beloop,
ligt het niet voor de hand aan te nemen dat er buiten het huidige terrein (kerkhof en bouwland)
restanten van andere bouwwerken in de grond zitten, dit was immers akkerland of boomgaard, maar
wel dat structuren van walgracht en wegen kunnen doorlopen ten oosten en zuiden van het huidig
beschermde monument.
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ZA, SvZ, 902, brief van 25 juli 1596.
ZA, SvZ, 1211-II, schrijven van 24 augustus 1596 van Passchier Vriendt aan Gecommitteerde Raden. Ook
brief van 31 aug. 1596
62
ZA, SvZ, 1211-II, brief van 15 oktober 1596.
63
ZA, SvZ, 1629, fol. 170ro. Bevel aan kapitein Simonss en Rassart te Zaamslag. Idem bevel van 2 november
1596 aan kapitein Reyniers.
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Bijlage 2. Profieltekeningen proefsleuvenonderzoek 1983
Tekeningen gemaakt door dhr. A.M.J. de Kraker. De foto’s zijn genomen door mevr. I. Briels (RAAP).
De tekeningen zijn gemaakt schaal 1:20. De exacte locatie van de profielen op de veldtekening is niet
bekend.
Proefsleuf A

Dwarsprofiel noordzijde sleuf A2. Er is geen legenda beschikbaar.
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Proefsleuf C

Profiel westkant sleuf C.
Legenda 64:

64

I.

Puinlaag, oppervlaktelaag, geen bruine klei

II.

Zilvergrijze zandlaag met groene punten

III.

Zie I, zonder punt

IV.

Zeer sterk gelaagd. Mestlaag. Bruinzwart. Geen klei. Monster A IV. Met botmateriaal. Soms wat …- lagen.

V.

Blauwe kleilaag. Schelpen. Zandiger.

VI.

Blauwe kleilaag. Veel schelpen. Monster (vetter).

VII.

Zilvergrijze zandige laag.

De legenda is letterlijk overgenomen van de vlaktekening. Het handschrift was niet altijd leesbaar. Onleesbare gedeelten zijn ingevuld met puntjes.
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VIII. Zilvergrijze zandige laag met groene stippen.
IX.

Vette bruingrijze laag met schelpen

X.

Zand

XI.

Bruiner dan nummer IX en minder vette klei + schelpen.

XII.

Hout ……venig gelaagde laag. Sleuf A profiel Oost.

XIII.
XIV. Zandig met kleideeltjes. Zilverachtig grijs met …. en groene punten.

Proefsleuf A

Profiel oostzijde sleuf A2.

81

Proefsleuf C

Dwarsprofiel zuidzijde (links) en noordzijde (rechts) van sleuf C. Er is geen legenda beschikbaar.
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Proefsleuf D

Profiel zuidkant sleuf D.
Legenda 65:

65

I.

Oppervlaktelaag met puin, bruingrijze klei.

II.

Zandige laag. Zilvergrijs met groene punten.

III.

Zwart bruine laag. Monster. Botmateriaal aanwezig.

IV.

Lijkend op II. Oranje achtig.

V.

Deels mest? Met kleideeltjes en botten. Monster DV. Duidelijke gelaagdheid.

De legenda is letterlijk overgenomen van de vlaktekening. Het handschrift was niet altijd leesbaar. Onleesbare gedeelten zijn ingevuld met puntjes.
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Objectgegevens

Rijksmonumentnummer 46044

Monument/CMA

Datum aanwijzing

11-10-1973

Gemeente

Terneuzen

Toponiem/monument
naam
Status

Plaats

Zaamslag

Kadastrale perc. nrs.

RD-Coördinaten
Kaartblad
Aantal objecten

052425/370090 (berg)
67F
1

Objectnummer SCEZ
Archiswaarnemingsnrs.

Eigenaren/beheerder

Naam
Gemeente Terneuzen.
Contactpersoon: de heer F.D.M.
Weemaes
Eigenaren woning:
De heer H.G.J. Cysouw en mevr. J.S.
Verpoorte

Inspectiegegevens
Inspectiedatum
Inspecteur

Archismonumentnr.
1427/CMA: 67F-003
voor het
rijksbeschermde gedeelte
(zie bijlage 4);
Archismonumentnr.
16088/CMA: 67F-013
voor het nietrijksbeschermde deel.
Torenberg 2/Torenberg
Terrein van zeer hoge
archeologische waarde,
grotendeels beschermd.
Sectie F nr. 4696
(woning)
Sectie F nr. 4923 (berg
en directe omgeving,
incl. de zuidelijke akker)
Sectie S nr. 202
(oostelijke akker)
005
29928 en 21119

adres
Postbus 35

postcode
4530 AA

Plaats
Terneuzen

Telefoon
0115-455348

Torenberg 2

4543 CZ

Zaamslag

Niet bekend

15-07-2015
drs. J. Jongepier (KNA-archeoloog-Ma, SCEZ).

Paraaf:

J. Jongepier
Foto opname
Overleg eigenaar/opdrachtgever

44 foto’s, door J. Jongepier gemaakt (digitaal beschikbaar op
aanvraag). Deze zijn opgeslagen in de beeldbank van de SCEZ.
De grondeigenaar van de woning is d.d. 29 juni 2015 met een
brief op de hoogte gesteld van de geplande nulmeting
(briefnummer 15.U.0086; bijlage 8). Verder overleg heeft niet
plaatsgevonden en het perceel van de woning is niet betreden.
Toestemming is gevraagd aan de gemeente Terneuzen voor
betreding van de overige terreindelen van het monument. De
toestemming is mondeling/telefonisch verleend door de heer
F.D.M. Weemaes.
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Omschrijving

Soort
Complex
Complextype
Datering
Archeologische resten
Cultuur
Aanvullende gegevens

Vlakelement
1. Kasteel
1. Kasteel (VK)
Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd
Heuvel/gracht/baksteen
n.v.t.
Aanleiding:
In opdracht van de provincie Zeeland heeft de Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland (SCEZ) een archeologische nulmeting uitgevoerd in een plangebied te
Zaamslag, dat de kasteelberg de ‘Torenberg’ en de directe omgeving omvat, dit
als onderdeel van een pilot voor vijf niet-rijksbeschermde archeologische
monumenten in de provincie Zeeland.
Aanvullend heeft de gemeente Terneuzen opdracht verleend voor de
uitvoering van een nulmeting van een plangebied, dat niet alleen uit het nietrijksbeschermde deel van het terrein bestaat, maar ook uit een rijksbeschermd
deel (resp. de monumentnummers 16088 en 1427) en de akkers die er direct
ten oosten en ten zuiden aan grenzen (zie bijlagen 1 en 4).
Nulmeting:
De archeologische nulmeting is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA) Landbodems, versie 3.3.
Daarbij is het protocol 4005 Fysiek beschermen gevolgd (met leidraad
Standaard Archeologische Monitoring), deelproces 1.1: Opstellen
basisbeschrijving en uitvoeren nulmeting voor archeologische visie; specificatie
BS01.
Dat houdt het volgende in:
Met een nulmeting wordt een momentopname van de fysieke kwaliteit
(gaafheid en conservering) van een monument in relatie tot het omringende
milieu vastgelegd. Tevens maakt het een voorspelling mogelijk over het
verloop van de kwaliteit in de toekomst.
Belangrijke elementen waaraan een nulmeting moet voldoen zijn een goed
inzicht in het conserverend vermogen van het bodemmilieu en de verschillende
factoren van menselijke, dierlijke of plantaardige aard (bijvoorbeeld erosie door
diverse werkzaamheden, het doorgraven van de bodem door kleine en grotere
dieren, wortelwerking, etc.).
Tot een nulmeting kan worden overgegaan als een archeologisch waardevol
terrein in situ bewaard moet worden. Voorbeelden zijn: een AMK-terrein van
zeer hoge archeologische waarde dat op de nominatie staat een wettelijk
beschermde status te krijgen, of een reeds wettelijk beschermd monument dat
moet worden ingericht.
In al deze gevallen is het noodzakelijk de huidige situatie en de huidige kwaliteit
vast te leggen, enerzijds om de juiste inrichtings- en beheersmaatregelen te
treffen, anderzijds om het conserverend vermogen van het milieu te kunnen
inschatten en om metingen in de toekomst te kunnen herhalen (bron:
http://www.sikb.nl/183).
De nulmeting bij de Torenberg bestond uit een visuele inspectie van het
plangebied op 15 juli 2015, waarbij erop werd gelet in welke conditie de
verschillende terreindelen op dat moment verkeerden en of de terreindelen
goed werden beheerd, gevolgd door een booronderzoek in alle terreindelen.
Het doel van de boringen was om de bodemopbouw te onderzoeken,
eventuele archeologische indicatoren/resten op te sporen en op basis daarvan
uitspraken te kunnen doen over behoud en beheer in de toekomst.
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De boringen, elf in totaal, zijn met de hand verricht. Het betrof geen karterend
of waarderend, maar een verkennend booronderzoek.
Vooraf is geen boorplan opgesteld, omdat niet bekend was waar exact
boringen konden worden gezet; dat is pas in het veld bepaald (voor de
boorpunten, zie bijlage 5).
De resultaten van dit booronderzoek zijn in principe niet geschikt om
uitspraken te doen over de exacte locatie van archeologische resten, maar
vormen een onderdeel van de nulmeting onder het maaiveld om de intactheid
van de bodem in kaart te brengen.
Het was vooraf de bedoeling dat in elk deel van het monument – zowel
rijksbeschermd als niet-rijksbeschermd - minimaal een boring zou worden
gezet.
In elk geval was het plan dat ook het profiel van de berg en de vroegere gracht
rondom de berg onderzocht zouden worden. Middels twee boringen in het
hoogste deel van de berg (nrs. 1 en 2) en een in de veronderstelde gracht (nr.
11) is dat gebeurd.
Het hoogste punt van de berg is gekozen om een zo compleet mogelijk profiel
in beeld te krijgen en bovendien konden daar mogelijk nog resten van een
bakstenen toren worden aangetroffen.
In het lagere deel van de berg is nog een controleboring (nr. 10) gezet, om te
kijken of daar ook nog archeologische resten van de toren in de bodem
aanwezig zijn.
Een boring (nr. 3) is gezet in een speeltuintje, dat deel uitmaakt van het
noordelijke deel van Archismonumentnr. 16088.
Verder is een boring (nr. 4) gezet in een klein oostelijk segment van hetzelfde
monumentnr., op de overgang naar de oostelijke akker, en 5 boringen (nrs. 5
t/m 9) in akkers.
Tot slot vormde een interview met amateurarcheoloog G. de Zeeuw uit
Zaamslag een onderdeel van de nulmeting. Hij heeft in het verleden in en in de
omgeving van zijn woonplaats zeer veel oppervlaktevondsten gedaan en
archeologische waarnemingen verricht.
Afbakening plangebied:
Het plangebied waar de nulmeting plaatsvond bestaat uit:
•
•
•

een rijksbeschermd archeologisch monument
een terrein dat op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van
Zeeland staat aangegeven
een planologisch beschermd terrein.

Het rijksbeschermde deel van het terrein (Archismonumentnummer 1427)
betreft een omgrachte kasteelberg (motte) uit de late Middeleeuwen en een deel
van een akker ten zuiden hiervan.
Het AMK-terrein met Archismonumentnummer 16088, onderdeel van het
niet-rijksbeschermde deel van het plangebied, betreft de veronderstelde
voorburcht die bij de berg heeft behoord en een zeer klein gedeelte van een
akker, die ten oosten van de berg is gelegen. Tot het terrein van de voorburcht
behoren een woning met erf (Torenberg 2) en een speeltuintje.
Dit AMK-terrein is wel planologisch beschermd middels het bestemmingsplan
Zaamslag.
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De twee akkers ten oosten en ten zuid(west)en van de berg zijn planologisch
beschermd middels het bestemmingsplan buitengebied Terneuzen.
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Beschrijving complex

Inleiding:
Aan de rand van de kern van Zaamslag, aan de zuidoostkant van het dorp,
bevindt zich een perceel grasland met daarin een bergje, deels omzoomd met
knotwilgen en meidoorns. Het betreft het terrein van de kasteelberg of motte
‘de Torenberg’. Ten oosten en ten zuiden ervan bevinden zich akkers.
De hierna volgende tekstdelen tot aan het kopje geologie zijn afkomstig van de
website van de Nederlandse Kastelenstichting (NKS) en zijn op inhoud
gecontroleerd en waar nodig van commentaar voorzien of aangepast door de
inspecteur.
Algemeen:
Het voormalig ambachtsheerlijk kasteel van Zaamslag was gelegen aan de
zuidoostzijde van het middeleeuwse dorp. De huidige Torenberg bleef over als
restant van het middeleeuwse kasteel.
De Torenberg / het kasteel van Zaamslag was een mottekasteel met een vrij
grote voorburcht.
De Torenberg dankt zijn naam aan de toren van het voormalige kasteel, die in
1697 is afgebroken. Het naamdeel 'berg' veronderstelt de aanwezigheid van een
motte.
Er is nog een berg van 3 m hoog zichtbaar als overblijfsel van het
kasteelcomplex met voorburcht. Deze berg is begroeid met gras en is
beschermd als een archeologisch rijksmonument. Het aangrenzende terrein in
het noordwesten is van zeer hoge archeologische waarde en is planologisch
beschermd. Dit is waar de 12de-eeuwse resten van de voorburcht gevonden
zijn.
De hoofdburcht had, te oordelen naar het hoogtelijnenpatroon, een
cirkelvormig grondvlak van ca. 30 meter. Het omgrachte voorburchtterrein had
globale afmetingen van 75 x 50 meter.
Bouwgeschiedenis:
De omgrachte voorburcht is in de eerste helft van de 13de eeuw aangelegd ter
uitbreiding van het oorspronkelijke mottekasteel, dat waarschijnlijk al enkele
decennia bestond.
Over de gracht daarvan lag aan de noordwestzijde, in de richting van het dorp,
een houten brug. Dendrochronologisch onderzoek van een drietal brugpalen
leverde een kapdatum op van 1193 (overigens zou er mogelijk sprake zijn van
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een typefout en zou de datering 1093 moeten zijn (Briels en De Visser (2015,
43)).
Op de voorburcht hield men zich, gezien een vijftal aangetroffen grote kuilen,
in de eerste helft van de 13de eeuw vermoedelijk ook bezig met het roten van
vlas. In de tweede helft van de 13de eeuw is de toegang tot de voorburcht
versterkt met een stenen poorttoren. Aannemelijk is dat het kasteel zelf toen
ook uit steen was opgetrokken.
In de 14de en 15de eeuw zijn tal van verbouwingen uitgevoerd. Nadat de
poorttoren was vergroot en de brug gedeeltelijk in steen gebouwd, werd
uiteindelijk de nog deels houten brug vervangen door een lange stenen ‘dreef’
over de gracht. Deze liep recht op de kerk af in het centrum van het oude dorp
Zaamslag.
(Bovengenoemde informatie is afkomstig van archeologisch onderzoek dat in
1987 door de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) is uitgevoerd).
Het kasteel leed waarschijnlijk schade tijdens het conflict van Filips de Goede
met Gent in het midden van de 15de eeuw.
Onder Floris van Zaamslag zou er in 1469 brand zijn geweest wegens
blikseminslag.
Volgens de kaart van Franchoys Horenbault uit 1569, de enige waarop het
voormalige dorp en het kasteel duidelijk zijn afgebeeld, bestond het kasteel
toen uit een hoofdgebouw met een van kleine torentjes voorziene ringmuur
met ringgracht; de voorburcht is niet te zien (bijlage 2).
Volgens De Kraker (1989) bestond het complex ook toen nog behalve uit het
stenen hoofdgebouw met gracht, poort en brug uit een ruim voorburchtterrein
met weidegrond en boomgaard, een in 1532 vermelde brouwerij, een rosmolen
in een schuur of opslagplaats en daaromheen een buitengracht.
Na de militaire inundaties van 1584-1586 is het kasteel tot minstens 1596 nog
als soldatenhuisvesting en ‘fort’ gebruikt, waarbij nieuwe aanpassingen zullen
zijn gepleegd. Het werd echter ook benut als steengroeve.
De toren bleef nog ongeveer een eeuw als baken in stand; in 1697 is hij
gesloopt.
Op de kaart van Visscher-Roman uit circa 1655 staat een lage heuvel met
daarop de toren weergegeven (bijlage 2).
Op het terrein van de voorburcht is na de herdijking van Zaamslag in 1649 een
(nieuwe) boerderij gesticht.
Bezitsgeschiedenis:
Het is onbekend wanneer de motte is aangelegd. Het is onduidelijk hoe en
wanneer de heren van Zaamslag in het bezit zijn gekomen van de Torenberg.
De naam Zaamslag komt al in 1163 voor, de eerste heren van Zaamslag enkele
decennia later.
In 1330 was Robert van Maldeghem heer van Zaamslag; in 1379 Philips van
Maldeghem. Zijn dochter Catharina huwde met Philips van Axel.
Zij verkochten hun Zaamslagse bezittingen aan Gillis van Zuijlen, erfschout
van Lokeren. Zijn nakomelingen noemden zich ‘van Zaamslag’.
Na Floris van Zaamslag kwam de heerlijkheid eind 15de eeuw in bezit van
Philips van Heetvelde.
Tijdens de 16de eeuw ging de ambachtsheerlijkheid over in handen van het
geslacht Quarré.
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Historische betekenis:
Het kasteel van Zaamslag fungeerde als bestuurlijk centrum van de heerlijkheid
Zaamslag, die de ‘Drie Prochiën’ Zaamslag, Aandijke en Othene omvatte.
De ambachtsheer bezat enig land met twee hoeven, visrecht op vier plaatsen,
twee veren en drie molens. Voorts had hij het benoemingsrecht van een schout
en het voordrachtsrecht van kapelaans en pastoors.
Na de militaire inundaties van 1584-1586 is het kasteel tot minstens 1596 nog
als fortificatie gebruikt, maar ook als ‘steengroeve’. De toren bleef nog
ongeveer een eeuw als baken voor de scheepvaart in stand.
De Torenberg vormde vervolgens de schakel tussen het middeleeuwse en
postmiddeleeuwse (herdijkte) dorp Zaamslag.
Archeologisch onderzoek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE):
In 1983 vond een proefonderzoek plaats door de ROB en de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland (AWN) waarbij de voorburcht is gelokaliseerd.
In 1987 voerde de ROB een opgraving (noodonderzoek) uit op het terrein van
de voorburcht, die zou worden overbouwd.
In 1996 is door de ROB digitaal meetwerk verricht op het monument.
Visuele inspecties vonden plaats in 1968, 1969, 1980, 1995 en 1997.
Behalve de archeologische onderzoeken van de RCE (of de vroegere ROB) is
er onderzoek uitgevoerd binnen het project ‘leemten in kennis’ van de
gemeente Terneuzen (Briels en De Visser, 2015) en hebben de heren G. de
Zeeuw en A.M.J. de Kraker veel onderzoek verricht naar de geschiedenis van
Zaamslag.
Geologie en geomorfologie:
In de ondergrond van Zeeuws-Vlaanderen komen, gezien vanaf het huidige
maaiveld, holocene klei- en zandafzettingen op veen op klei- en
zandafzettingen op pleistoceen dekzand op pleistocene rivierafzettingen voor.
De dikte en diepteligging van deze afzettingen variëren sterk van plaats tot
plaats.
In de omgeving van Zaamslag liggen pleistocene afzettingen – behorende tot
de Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden, en ontstaan in de laatste
ijstijd – tussen vijf en tien meter diepte (Van Rummelen 1965). In deze zandige
afzettingen kunnen oude bodems voorkomen.
Daaronder bevinden zich afzettingen van de Schelde die tot de Formatie van
Koewacht behoren. Dit is voor Zeeland het oudste archeologisch relevante
niveau.
Bij Zaamslag zijn de pleistocene afzettingen op veel plaatsen geërodeerd door
jongere diepe geulen.
Na de laatste ijstijd steeg de zeespiegel in een snel tempo en vanaf ongeveer
6000 voor Christus werden grote delen van West-Nederland overstroomd. De
vele meters dikke klei- en zandlagen, die hierbij zijn gevormd, behoren tot de
Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer (cf. De Mulder 2003).
Vanaf 3000 voor Christus nam de zeespiegelstijging geleidelijk af, waardoor
zich een gordel van strandwallen en duinen (Oude Duinen) kon ontwikkelen.
Doordat het gebied achter deze kustlijn werd afgesloten van de zee-invloed
begon zich na 2500 voor Christus op grote schaal (kust)veen te vormen. Dit
zogenaamde Hollandveen Laagpakket behoort tot de Formatie van
Nieuwkoop. De veengroei is plaatselijk nog tot in de Romeinse Tijd
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doorgegaan.
De eerste doorbraken door de duinen hadden al in de Late-Bronstijd, circa 900
voor Christus, plaatsgevonden. Dit proces van incidentele overstromingen is
doorgegaan tot in de vroeg-Romeinse tijd. In de Romeinse Tijd, vanaf circa
175 na Christus, nam de invloed van de zee in het gebied toe en na 300 na
Christus werden grote stukken van Zeeland zo vaak overstroomd dat
gesproken kan worden van de vorming van een waddengebied.
In de IJzertijd en het begin van de Romeinse tijd werd Zeeland aan de zeezijde
voor het grootste deel nog beschermd door de strandwallen en Oude Duinen,
maar na de Romeinse tijd erodeerde deze verdedigingsgordel aldus op diverse
plaatsen en grote kreken en geulen sneden zich soms vele meters diep in het
veenlandschap in, waarbij het Hollandveen werd opgeruimd en klei- en
zandlagen werden gevormd (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van
Walcheren; cf. De Mulder 2003).
In de gebieden tussen de kreken, de zogenaamde poelgebieden, werd een laag
klei afgezet. De later verlande kreken en geulen vormden in de Middeleeuwen
een aantrekkelijke plek voor de mens om te wonen en akkerbouw te bedrijven,
omdat ze in de loop van de tijd als kreekrug boven het omringende landschap
uitstaken. Ook werden hierop de wegen en paden aangelegd.
•

Het plangebied bevindt zich volgens de geologische kaart van ZeeuwsVlaanderen van Van Rummelen uit 1965 op de rand van een zone met
afzettingen van Duinkerke II - dat zijn afzettingen die na de Romeinse
tijd zijn gevormd (code Do.2) - en een zone met kreekafzettingen van
Duinkerke IIIb op oudere afzettingen van Duinkerke (code Do.3b).
De afzettingen van Duinkerke IIIb zijn voor wat Zeeuws Vlaanderen
betreft gevormd na doorbraken vanuit zee in de 12e eeuw (periode
1100-1180), met als climax een beruchte stormvloed van 1134 (cf.
Pannier 1970).
De wijdere omgeving van het plangebied bestaat uit afzettingen van
Duinkerke IIIb op oudere afzettingen van Duinkerke op Hollandveen
op Pleistoceen (code Fo.3b; cf. oude terminologie van Van Rummelen
1965; zie bijlage 2).

•

Volgens de geomorfologische kaart van Nederland bevindt het
plangebied zich in een zone met bebouwing, maar via extrapolatie zal
het gebied zich in een vlakte van getij-afzettingen bevinden (bijlage 2;
code 2M35; Brus 1987).

•

Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat het plangebied uit
kalkrijke poldervaaggronden (code Mn25A: zware zavel;
profielverloop 5; cf. Steur en Heijink 1980).
Dat zijn kleigronden met een grijze, roestig gevlekte ondergrond
zonder een donkere humusrijke bovengrond.

Archis:
Beschrijving uit het geautomatiseerde archeologisch informatiesysteem Archis
van de RCE:
Terrein met resten van een motte en resten van een kasteel.
(Dit betreft de beschrijving van rijksmonument 46044 (Archismonumentnr.
1427) en het noordwestelijke deel van Archismonumentnr. 16088; zie bijlage
4).
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Huidige situatie:
Rijksmonumentnr. 46044 (Archismonumentnummer 1427) betreft een perceel
grasland met daarin een berg van circa 3 m hoog (zone 2 in bijlage 1), en ten
zuiden van de berg een deel van een akker (zone 5).
De berg is een restant van een motte of kasteelberg, waarop in de late
Middeleeuwen en nieuwe tijd een bakstenen toren heeft gestaan.
De berg is het hoogst in het oostelijke gedeelte. In noordwestelijke richting, in
de richting van de woning, loopt de helling geleidelijk af.
Rondom de berg is zeer waarschijnlijk een gracht gegraven; de opvulling
hiervan is nog als verlaging in het terrein zichtbaar. In de zuidelijke gracht staan
9 knotwilgen in een rij. In de noordelijke gracht staat een dichte rij meidoorns.
Het archeologisch monument met Archismonumentnummer 16088 (nietrijksbeschermd) bestaat uit een woonhuis en een aanbouw (adres Torenberg 2)
met erf en beplanting en verder een speeltuintje en nog een klein deel van de
oostelijke akker (zone 1). De speeltuin is ten noorden van de meidoorns in een
stuk grasland aangelegd.
In het in opdracht van de gemeente Terneuzen onderzochte plangebied
bevinden zich tevens twee akkers. De akkers bevinden zich ten oosten en ten
zuid(west)en van het perceel grasland met de berg (zie bijlagen 1 en 4; zones 3,
4 en 5). Op de oostelijke akker stond op de dag van de nulmeting nog tarwe;
op de zuidelijke akker, incl. de zuidwestelijke punt, stonden aardappels.
Uit de opgravingen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw bleek dat zich direct
ten noordwesten van het archeologisch monument de voorburcht van het
kasteel zal hebben bevonden. Dit terrein is nu bebouwd met woningen en er
ligt een straat (Voorburcht).
Archeologische resultaten nulmeting:
Visuele inspectie:
• Tijdens de visuele inspectie is geconstateerd dat zowel het
rijksbeschermde als het niet-rijksbeschermde deel van het
archeologisch monument er redelijk goed verzorgd uitzagen.
Het is duidelijk dat de kasteelberg niet meer zijn oorspronkelijke vorm
heeft. Aan de zuidoostzijde is berg nog zo’n 3 m hoog en bestaat deze
uit een vrij steile rand, maar vanuit dit punt loopt de berg geleidelijk in
noordwestelijke richting af naar de woning.
Mogelijk bestaat de strook tussen de berg en de woning uit grond, die
afkomstig zal zijn van de berg en in het (sub?)recente verleden daar is
gedeponeerd.
Op de berg staan geen struiken; wel kleine netels tussen het gras.
Bovendien liggen hier en daar oude grashoopjes, die niet zijn
afgevoerd na het maaien.
Op en rondom de berg was het gras vrij hoog, 20 à 30 cm. Hier en
daar lag wat zwerfafval op en naast de berg.
In het midden van de berg is van oost naar west een duidelijk spoor
zichtbaar van een crosspad. Ook langs of nog in de zuidelijke gracht is
een pad uitgesleten. Blijkbaar is dit pad opgenomen in een
wandelroute. Dit werd bevestigd door een folder die twee wandelaars
bij zich hadden.
In een driehoek ten zuidoosten van de berg staat vrij hoog gras met
veel hoog onkruid.
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Het gras in de speeltuin is ongeveer 10 cm. hoog.
Boringen:
• In de berg zijn drie boringen gezet, waarvan er één is doorgezet tot
onder het niveau van het omringende maaiveld.
Doel van de boringen in de berg was om inzicht te krijgen in de
bodemopbouw van de berg te verkrijgen. Tegelijkertijd kon worden
gekeken of er nog resten van bebouwing/gebruik aanwezig waren.
Direct onder de bouwvoor van de berg zijn in een laagje van 0.05 m
dik (slechts) fijne baksteenresten aangetroffen, die mogelijk wijzen op
de aanwezigheid van een toren.
In de diepere boring zijn geen aanwijzingen voor een
meerperiodenberg gezien.
Volgens de heer De Zeeuw hebben Duitsers in de Tweede
Wereldoorlog loopgraven in de berg gegraven, dus het zou kunnen dat
dat één van de redenen is dat er geen substantiële resten van de
bakstenen toren zijn aangetroffen en dat er geen oudere
bewoningsniveau’s zijn aangetoond.
•

Uit de grondboringen, die de inspecteur voor de nulmeting in de
huidige akkers heeft uitgevoerd, kon niet duidelijk worden opgemaakt
dat ten oosten of ten zuiden van de berg belangrijke archeologische
resten en/of sporen aanwezig zijn.
Weliswaar kwam onder de bouwvoor van de oostelijke akker wel een
heterogene laag van 0.35 m met daarin enkele baksteenspikkels voor,
dit kan verband houden met diepploegen of het opbrengen van grond.
Vanwege de aanwezigheid van respectievelijk tarwe en aardappelen ten
tijde van de nulmeting kon bovendien geen veldkartering worden
uitgevoerd. Er konden dus geen oppervlaktevondsten worden
verzameld.
In Archis bevinden zich evenmin waarnemingen in genoemde
terreinen en bovendien blijkt uit de geologische kaart van Van
Rummelen dat op de plek van de akkers een laat-middeleeuwse brede
geul of kreek aanwezig is geweest, die in de loop van de 12e eeuw is
gevormd (kreekafzettingen van Duinkerke IIIb; zie bijlage 2).
Eventuele archeologische resten op die locaties zullen in die tijd zijn
verspoeld en voordat de kreek geheel was verzand zal hier in de late
Middeleeuwen – en zeker niet in de veronderstelde tijd dat de
kasteelberg met de erbij behorende voorburcht werden aangelegd nog geen bewoning mogelijk zijn geweest.
Het moment van volledige verzanding van de kreek is overigens niet
precies bekend. Op de kaart van Franchoys Horenbault uit 1569 staat
in elk geval geen kreek of (rest)geul meer getekend.
Theoretisch bestaat er een kans dat er vanaf het moment van volledige
verzanding van de kreek activiteiten ontwikkeld konden worden.
Het is daarom mogelijk dat er vanaf het eind van de Middeleeuwen
wegen of paden zijn aangelegd of dat er perceleringssloten zijn
gegraven.
Kortom, een eventuele voorburcht uit de periode 11e-13e eeuw kan op
basis van de boringen en bureauonderzoek niet op de locaties van de
akkers worden aangetoond en zal daarom inderdaad op de plaats van
de huidige straat de Voorburcht moeten worden gezocht.
Deze veronderstelling werd nog eens bevestigd door de heer De
Zeeuw, die aan de oppervlakte van de oostelijke akker weinig
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middeleeuwse resten heeft aangetroffen. Het archeologisch materiaal
dat hij daar heeft gevonden dateert vrijwel uitsluitend uit de Nieuwe
tijd (na 1500). Ook van de zuidelijke akker heeft hij weinig
noemenswaardige voorwerpen uit de middeleeuwen opgeraapt.
De aardewerkfragmenten uit de periode 11e-15e eeuw, die hij in zijn
bezit heeft, zijn vrijwel allemaal afkomstig van het terrein met de berg
en van de straat de Voorburcht, waar in de jaren tachtig de
opgravingen zijn uitgevoerd (mondelinge mededeling G. de Zeeuw).
Overigens heeft hij bovenstaande aan rapporteur medegedeeld. In het
kader van het project ‘leemten in kennis’ van de gemeente Terneuzen
heeft hij aan anderen verteld dat hij op de akkers toch veel vondsten
heeft verzameld (mondelinge mededeling F.D.M. Weemaes en N.J.G.
de Visser).
•

In de vermoede voormalige gracht, aan de zuidzijde van de berg, is een
boring gezet. Van 1.30-2.05 m beneden maaiveld is in de boor de
grachtvulling aangetroffen (van 0.72-1.47 m – NAP). De laag die zich
hierboven bevindt bestaat waarschijnlijk uit resten van de berg, die om
welke reden dan ook over de grachtvulling terecht zijn gekomen.

De boringen 2 t/m 4 en 10 zijn gestaakt vanwege de extreem harde en droge
ondergrond. In het geval van de boringen 2 en 10 was dat niet zo erg, daar
deze boringen werden uitgevoerd om te kijken of op die locaties ook nog
baksteenresten van de toren aanwezig zouden zijn en die vraag was met de
bereikte dieptes van resp. 0.50 en 0.80 m beantwoord.
De niveau’s met archeologische indicatoren, die in de boringen zijn
aangetroffen, zijn alle antropogeen van aard. Dat geldt ook voor de heterogene
laag met baksteenspikkels direct onder de bouwvoor in de boringen 4 t/m 6.
Mogelijk gaat het om opgebracht materiaal (afkomstig van de berg?) of is er
gediepploegd.
In de boringen 5 t/m 9 werd een natuurlijke laag aangeboord, die tot de laatmiddeleeuwse kreekafzettingen van Duinkerke IIIb zullen behoren. Ze bestaan
uit lichtgrijs (kleiig) zand. In boring 9 kwam deze laag pas op een diepte van
1.10 m beneden maaiveld voor. In een hoger niveau bevonden zich nog wel
baksteenfragmenten in een kleilaag, die er overigens ook natuurlijk uitzag.

Aantal boringen

De oxidatie-/reductiegrens werd in een boring (nr. 9) in de zuidelijke akker
duidelijk waargenomen op een diepte van 1.35 m beneden maaiveld (0.50 m –
NAP). Dat betekent dat vanaf die diepte de bodem permanent nat is door de
grondwaterstand.
In totaal zijn elf boringen uitgevoerd.
Voor de boorpunten en de boorbeschrijvingen zie de bijlagen 5 en 6.
Voor de beschrijvingen van de boringen is niet de KNA-leidraad
Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) gevolgd, maar is de door de
SCEZ gebruikelijk gehanteerde methode toegepast.
Toestemming voor de boringen in de berg is aangevraagd bij de RCE te
Amersfoort. De toestemming is verleend door de heer F.T.S.P.P. Brounen.
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 6
cm. en een guts met een diameter van 2 cm.
Voorafgaand aan de boringen is een KLIC-melding uitgevoerd om kabels en
leidingen in beeld te hebben. Uit de verkregen gegevens bleek dat deze in het
gehele plangebied niet konden worden verwacht. Wel is in het verlengde van
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het noordoostelijke deel van de straat de Torenberg – in de richting van de
oostelijke akker – een riolering aanwezig, maar de straat valt juist buiten het
plangebied, zodat op die plek geen boringen verricht zijn.

Hoogte t.o.v. NAP
Grondgebruik
Dikte bouwvoor
Diepte archeologisch
relevante laag

Dikte archeologisch
relevante laag

De boringen zijn ingemeten met een handheld GPS-apparaat. Daar dit een
afwijking heeft van ongeveer 3 m zijn de boorpunten ook nog – waar mogelijk
– met een meetlint ingemeten. De verkregen RD-coördinaten zijn
gecontroleerd met vaststaande coördinaten op een topografische en
luchtfotokaart van GeoWeb van de provincie Zeeland
(http://www.zldgwb.zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=Luchtfotos).
Vanaf 0.45 m (locatie voormalige gracht rondom de berg) tot 3.49 m (top
berg) + NAP.
Grasland en akkers.
0.20 m op de berg en mogelijk in de speeltuin; 0.30 m in de overige percelen.
• Kleine baksteenfragmenten en –poeder op 0.20-0.25 m beneden het
maaiveld in de boringen 1 en 2 op het hoogste punt van de berg. Dat
is 3.25 m + NAP.
•

In een lager gedeelte van de berg bevonden zich in boring 10
baksteenresten op 0.45-0.47 m beneden maaiveld (2.47 m + NAP).

•

In boring 3 in de speeltuin kon niet dieper worden geboord dan 0.20
m vanwege weerstand in de bodem. Onduidelijk was of dit kwam door
de aanwezigheid van baksteen of dat het een verhard gedeelte van het
terrein betreft.

•

In de boringen 4 t/m 6 werden op een diepte van gemiddeld 0.30-0.60
m (op resp. 0.97, 0.87 en 1.21 m + NAP) enkele baksteenspikkels
aangetroffen in een heterogene laag. De heterogene laag wijst op
menselijke activiteiten.
Boring 4 is uitgevoerd in het kleine oostelijke segment van
Archismonumentnr. 16088 (het niet-rijksbeschermde deel), boring 5 in
de oostelijke akker en boring 6 in een stuk grasland ten zuidoosten van
de berg (nog in Archismonumentnr. 1427, het rijksbeschermde
gedeelte).

•

Op de zuidwestelijke akker (in boring 9) werden op een diepte van
0.55-0.60 m (0.30 m + NAP) baksteenresten aangetroffen.

•

In boring 11 werd op een diepte van 1.30 m beneden maaiveld (0.72 m
– NAP) waarschijnlijk de gracht rond de berg aangeboord. Deze was
ter plekke 0.75 m diep.

•

De berg heeft een hoogte van ongeveer 3 m en kan in zijn geheel als
archeologisch relevante laag worden opgevat.

•

De heterogene laag met baksteenspikkels in de boringen 4 t/m 6 ten
oosten van de berg is gemiddeld 0.30 m dik.

•

De laag met baksteenresten in de berg en op de zuid(west)elijke akker
(zone 3) heeft een dikte van gemiddeld 0.05 m.

•

De vermoede gracht rondom de berg heeft in boring 11 een diepte van
0.75 m en kan eveneens in zijn geheel als archeologisch relevante laag
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Diepte Hollandveen
Diepte Pleistoceen
Grondwatertrap

Ontsluiting

Bestemmingsplan

worden opgevat.
Onbekend in het plangebied. Het Hollandveen is nergens aangeboord en uit
oudere boorgegevens, die zich in het DINO-loket bevinden, kon dit evenmin
worden afgeleid.
Onbekend. Pleistocene afzettingen zijn in het onderzochte gebied niet
aangeboord.
Gwt: VI (gemiddeld hoogste grondwaterstand van 0.40-0.80 m onder maaiveld
en een gemiddeld laagste grondwaterstand van meer dan 1.20 m onder
maaiveld). Dat kan betekenen dat eventueel aanwezige organische
archeologische resten tot 1.20 m onder maaiveld niet goed geconserveerd
zullen zijn.
Het archeologisch monument is te betreden via de straat de Torenberg, aan de
zuidwestzijde van het monument. Daar staat een informatiebord met
betrekking tot de geschiedenis van de kasteelberg.
Toestemming tot betreding van het archeologisch monument dient te worden
aangevraagd bij de gemeente Terneuzen en bij de bewoners van Torenberg 2.
• Het noordelijke deel van het plangebied ligt in het bestemmingsplan
“Zaamslag”, vastgesteld d.d. 26-01-2012. Hierin zijn voor het
plangebied twee zones (1 en 2) aanwezig met elk hun eigen
archeologische bestemmingsplanregel (weergegeven in bijlage 1).
Zone 1 kent een dubbelbestemming Waarde Archeologie-1. Hiervoor
geldt dat de bodem niet verstoord mag worden indien het plangebied
groter is dan 50 m² en bovendien grond- of graafwerkzaamheden
dieper dan 0.30 meter beneden het maaiveld plaatsvinden.
Zone 2 kent een functieaanduiding Archeologische Waarden. Dit deel
van het plangebied maakt onderdeel uit van Rijksmonument 1427,
hierbinnen is het restant van de berg zichtbaar als een verhoging.
•

Het zuidelijke deel van het plangebied (akkers) ligt binnen het
bestemmingsplan buitengebied Terneuzen, vastgesteld d.d. 11-032015. Dit deel van het plangebied kan worden onderverdeeld in drie
zones (3 t/m 5; zie bijlage 1).
De zones 3 en 4 kennen een dubbelbestemming Waarde Archeologie 1. Hiervoor geldt dat de bodem niet verstoord mag worden indien het
plangebied groter is dan 100 m² en bovendien grond- of
graafwerkzaamheden dieper dan 0.50 meter beneden het maaiveld
plaatsvinden.

Opmerkingen

Voor zone 5 is geen dubbelbestemming Waarde Archeologie
opgenomen. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van
Rijksmonument 1427. Hiervoor geldt dat voorafgaand aan alle
grondroerende activiteiten een Monumentenvergunning dient te
worden aangevraagd bij de RCE.
In het noordwestelijke gedeelte van het terrein van zeer hoge archeologische
waarde (perceel van de woning; kad. S 4696) zijn geen boringen verricht, daar
met de bewoners geen overleg had plaatsgevonden. Telefoonnummers waren
onbekend bij meerdere personen/instanties en rapporteur heeft twee maal
aangebeld en aangeklopt wat niet tot een reactie leidde, terwijl er wel twee
auto’s naast de woning stonden geparkeerd, waarvan er een korte tijd later
wegreed.
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Conditie monument
Aantasting recent
Aantasting oud

Gehandhaafde bomen
Struiken-opslag
Kruidlaag
Strooisellaag
Diversen
Huidig grondgebruik

Crosspad op de berg.
Sloop van de toren op de berg in 1697.
Loopgraven in de Tweede Wereldoorlog (mondelinge mededeling de heer G.
de Zeeuw).
De akkers zijn tot 0.30 m diep geploegd, wat tot aantasting heeft geleid van
eventueel aanwezige archeologische waarden. Een dergelijke aantasting kon uit
de boorgegevens nog niet duidelijk worden afgeleid of het moet de heterogene
laag onder de bouwvoor in de boringen 4 t/m 6 zijn (mogelijk gediepploegd).
Dan nog is het niet bekend of daarmee archeologische waarden zijn aangetast.
Wel kan de laat-middeleeuwse geul/kreek uit de 12e eeuw voor aantasting
hebben gezorgd op de locaties van de akkers.
Ten behoeve van de aanleg van een terras bij de woning in 2007 is het terrein
opgehoogd. Dat kan mogelijk hebben geleid tot zetting van archeologische
niveau’s, doch dit is niet bekend (Briels en De Visser 2015, 52).
9 knotwilgen en een rij meidoorns rondom de berg, in de voormalige gracht.
Geen struiken.
Gras.
Geen bladeren en/of naalden aanwezig op de berg en omringende percelen.
Wel veel (bruine) bladeren van een heg op het gras, aan de zuidzijde van de
woning.
In het perceel grasland zijn hier en daar netels aanwezig, vooral in het
westelijke deel van de berg.
Bij de rij meidoorns in de noordelijke gracht staan vrij veel brandnetels.
Het perceel met de berg bestaat uit grasland. Op het moment van de inspectie
was het gras vrij lang, 20 à 30 cm.
Ten noordwesten hiervan bevindt zich een woning met erf en in het
noordelijke deel van het monument is een kleine speeltuin aangelegd.
Ten oosten en ten zuid(west)en van het perceel met de berg bevinden zich
akkers, met daarop respectievelijk tarwe en aardappelen.

Voorlopig beheersadvies complex
Wijziging t.o.v.
Archeologische Basis
Beschrijving
Beheersadvies
Algemeen

Geen.

Het onderzochte terrein is deels een Rijksbeschermd Monument, deels een
terrein van de Archeologische Monumentenkaart en deels planologisch
beschermd.
Op grond van de Monumentenwet 1988 is voor handelingen, die het aanzicht
van het monument kunnen veranderen of de grond waarin het monument ligt
kunnen verstoren, een vergunning vereist.
Voor de zones 1, 3 en 4 (zie bijlage 1) dient bij de gemeente Terneuzen een
omgevingsvergunning aangevraagd te worden indien de verstoring groter of
dieper is dan de in het bestemmingsplan opgenomen regels.
Voor de zones 2 en 5 dient een Monumentenvergunning aangevraagd te
worden bij de RCE.
•

Om duidelijke uitspraken te kunnen doen over de archeologische
waarden ter plekke van de speeltuin en de akkers (zones 1, 3, 4 en 5) is
een uitgebreider booronderzoek nodig dan hetgeen in het kader van
deze nulmeting is uitgevoerd.
Afgezien van een heterogene laag onder de bouwvoor in de zones 4 en
5 zijn enkel in zone 3 archeologische indicatoren in de vorm van
baksteenfragmenten aangetroffen op een diepte van 0.55 m.
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De context van deze resten is niet duidelijk.
Het advies is daarom om in die zones een vervolgonderzoek uit te
laten voeren om tot een betere begrenzing van de archeologische
resten te komen.
Weliswaar heeft de heer De Zeeuw bij rapporteur aangegeven dat er
weinig laat-middeleeuws vondstmateriaal van de akkers afkomstig is,
aan anderen heeft hij gegevens verstrekt, die hiervan afwijken.
Een uitgebreid karterend booronderzoek op de akkers en in de
speeltuin zou hierover meer duidelijkheid kunnen geven. Daarbij
dienen de richtlijnen uit de KNA (zie www.sikb.nl) en de aanvullende
richtlijnen voor archeologisch onderzoek binnen de provincie Zeeland
uit 2014 te worden gevolgd.
Een geofysisch onderzoek door middel van elektrische
weerstandsmetingen in de speeltuin (in zone 1) en eventueel op de
overgang van de berg naar de woning (Torenberg 2), dit om een
verbinding van voorburcht naar de motte aan te tonen, behoort
eveneens tot de mogelijkheden. Pas wanneer daarover meer
duidelijkheid is verkregen kan meer worden gezegd over de
archeologische waarde van deze terreindelen.
De resultaten van de boring in de speeltuin zijn hiervoor te
weinigzeggend.
Op het terrein van de woning hoeft geen vervolgonderzoek meer
plaats te vinden. Dit gedeelte is opgehoogd en bebouwd.
Afgaande op de weliswaar summiere (boor)gegevens van de
nulmeting, de geologische gegevens (verstoring in de 12e eeuw door
een kreek/geul) en het ontbreken van Archiswaarnemingen in de
akkers (zones 3, 4 en 5) zijn extra beheers- en
beschermingsmaatregelen hier niet direct noodzakelijk.
Hetzelfde geldt voor het kleine oostelijke segment van
Archismonumentnr. 16088, dat ook in zone 4 is gelegen.
Voor het beheer van de akkers volstaat de continuering van het
huidige gebruik, waarbij niet dieper wordt geploegd dan 0.50 m.
In de speeltuin mag voor het plaatsen van nieuwe speeltoestellen niet
dieper worden gegraven dan 0.30 m.
•

Beheersmaatregelen zijn wel nodig voor het complex van de berg
(zone 2).
Dat moet gevrijwaard worden van opslag, ingraving en ontsierend
gebruik en er mogen geen grondwerkzaamheden worden verricht, die
dieper reiken dan de huidige bouwvoor of die aantasting van de
reliëfkenmerken inhouden.
Op het terrein van de berg (zone 2) geen veranderingen aanbrengen in
de grondwaterstand, zodat organische resten, zoals hout en bot, onder
de reductiegrens in de bodem goed geconserveerd blijven.
Bij onderhoud liefst niet met zwaar materieel, zoals een tractor, over
het terrein van de berg rijden, dit om eventuele archeologische resten
en/of sporen zo goed mogelijk te behouden.
Geen begrazing op de berg.
Continuering van het huidige onderhoudsregime. De uiterlijke
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Beheersadvies
Specifiek

•

•

kenmerken van het archeologisch monument dienen zo veel mogelijk
te worden behouden. Dat geldt met name voor zone 2.
Minimaal tweemaal per jaar het gras maaien in het perceel van de berg,
incl. de grasdriehoek ten zuidoosten van de berg, (zone 2) en in de
speeltuin (zone 1).
Het maaien met licht materieel uitvoeren en het losse materiaal direct
afvoeren.
Indien (kleine) locaties gras op het grasland aangetast zijn kunnen
grasplaggen worden ingevoegd.
Jaarlijkse controle op opslag van struiken en onkruid op het grasland
rond de berg en op de berg zelf (zone 2). Indien aanwezig niet
uittrekken, maar afmaaien/knippen.

•

Diversen
Afspraken

Het crossen over de berg dient te worden verboden en daarvoor moet
handhaving plaatsvinden. Het bestaande spoor op de berg moet
worden opgevuld door het aanbrengen van grasplaggen.
Het informatiebord is bevuild, waardoor de teksten niet meer goed leesbaar
zijn. Hier en daar is de verf van de letters op het bord weggesleten.
Het inspectierapport wordt toegestuurd naar de gemeente Terneuzen, t.a.v. de
heer F.D.M. Weemaes, en naar de provincie Zeeland, t.a.v. de heer N.H. van
Diepen.
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Bijlage 1. Zonering bestemmingsplannen

1
2
4
3

5

Overzicht van de bestemmingsplannen in en rondom monumentnummer 1427. De rode pijl wijst naar het
noorden.
Het noordelijke deel van het plangebied ligt in het bestemmingsplan “Zaamslag”.
Zone 1 (woning met erf) kent een dubbelbestemming Waarde Archeologie-1.
Zone 2 kent een functieaanduiding Archeologische Waarden. Hierbinnen is het restant van de berg
zichtbaar als een verhoging.
Het zuidelijke en oostelijke deel van het plangebied (akkers) liggen binnen het bestemmingsplan
buitengebied Terneuzen. De zones 3 en 4 kennen een dubbelbestemming Waarde Archeologie -1.
Voor zone 5 is geen dubbelbestemming Waarde Archeologie opgenomen.
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Bijlage 2. Kaarten

Tekening van François [Franchoys] Horenbault van Zaamslag en o.m. de Torenberg (paarse pijl), 1569;
Bron: Rijksarchief Gent, Kaarten en Plans, 2747.
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Uitsnede uit de Visscher-Romankaart (circa 1655) met daarop de toren van Zaamslag (paarse pijl).
(Bron: beeldbank SCEZ).
De rode pijl wijst naar het noorden.
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Locatie van het plangebied op de geologische kaart van F.F.F.E. van Rummelen uit 1965.
De paarse pijl wijst de plaats van de berg aan. Het plangebied bevindt zich op de rand van een zone met
afzettingen van Duinkerke II (code Do.2, groen) en een zone met kreekafzettingen van Duinkerke IIIb op
oudere afzettingen van Duinkerke (code Do.3b, lichtgroen). De wijdere omgeving van het plangebied
bestaat uit afzettingen van Duinkerke IIIb op oudere afzettingen van Duinkerke op Hollandveen op
Pleistoceen (code Fo.3b, lichtbruin met stippen).
De rode pijl wijst naar het noorden.
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Locatie van het plangebied op de geomorfologische kaart van Nederland 1 : 50 000 (paarse pijl; naar Brus
1987).
De rode pijl wijst naar het noorden.
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Locatie van het plangebied op de bodemkaart van Nederland 1 : 50 000 (paarse pijl; naar Steur en Heijink
1980).
De rode pijl wijst naar het noorden.
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Bijlage 3. Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Locatie van de Torenberg (paarse pijl). De hoogste delen zijn in rood en oranje weergegeven. Van geel via
groen naar blauw worden de waarden steeds lager (het maaiveld binnen het plangebied varieert tussen 0.45
en 3.49 m + NAP, bron: www.AHNviewer.nl).
De rode pijl wijst naar het noorden.

24

Bijlage 4. Zaamslag-Torenberg: Archis

(bron: www.archis2archis.nl).
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In roze is het terrein van zeer hoge archeologische waarde aangegeven (Archismonumentnummer 16088);
in rood het terrein van zeer hoge archeologische waarde, rijksbeschermd (rijksmonument 1427) en in
blauw het bestemmingsplan buitengebied Terneuzen (akkers).
(bron: kaart SCEZ).

26

Bijlage 5. Boorpuntenkaart.

De boorpunten zijn met rode stippen weergegeven. De groene onderbroken lijnen geven de begrenzing
van de akkers in het plangebied aan. Voor de begrenzingen van de overige terreindelen, zie bijlage 1.
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Bijlage 6. Boorbeschrijvingen
De boringen zijn verricht met een Edelmanboor met een diameter van 6 cm. en een smalle guts met een
doorsnede van 2 cm. E.B. = Einde Boring.
RD-Cöordinaten:
Boring 1: x=052426/y=370090
Boring 2: x=052420/y=370084
Boring 3: x=052412/y=370135
Boring 4: x=052462/y=370096
Boring 5: x=052480/y=370078
Boring 6: x=052443/y=370050
Boring 7: x=052436/y=370001
Boring 8: x=052357/y=370045
Boring 9: x=052340/y=370029
Boring 10: x=052410/y=370096
Boring 11: x=052405/y=370069

Boring 1. Maaiveld 3,49 m + NAP
0 -20 cm.
Bouwvoor, bestaande uit grijs kleiig zand
20-40 cm.
Beigegrijs kleiig zand + baksteenpoeder
40-90 cm.
Beigegrijs kleiig zand + roest
90-100 cm.
Grijze zandige klei + roest
100-265 cm.
Beigegrijs kleiig zand + roest
265-322 cm.
Lichtgrijze zandige klei + roest
322-345 cm. (E.B.)
Lichtgrijs kleiig zand
Boring 2. Maaiveld 3,26 m + NAP
0 -20 cm.
Bouwvoor
20-50 cm. (E.B.)
Beigegrijs kleiig zand met enkele kleine baksteenfragmenten
Boring 3. Maaiveld 0,96 m + NAP
0 -20 cm. (E.B.)
Bouwvoor, bestaande uit lichtgrijs kleiig zand; weerstand (baksteen of verhard?);
boring gestaakt
Boring 4. Maaiveld 1,27 m + NAP
0 -30 cm.
Bouwvoor
30-65 cm. (E.B.)
Bruingrijze zandige klei/lichtbruingrijs kleiig zand + enkele baksteenspikkels; ziet
er heterogeen uit; boring gestaakt vanwege de keiharde en droge ondergrond.
Boring 5. Maaiveld 1,17 m + NAP
0 -30 cm.
Bouwvoor
30-50 cm.
Bruingrijze zandige klei + baksteenspikkels
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50-65 cm.
65-110 cm. (E.B.)

Lichtbruingrijs kleiig zand/zandige klei; ziet er heterogeen uit
Lichtgrijs licht kleiig zand; vrij schoon (waarschijnlijk kreekafzetting); dieper
gutsen niet mogelijk vanwege de harde zandige laag

Boring 6. Maaiveld 1,51 m + NAP
0 -30 cm.
Bouwvoor
30-65 cm.
Lichtbruin kleiig zand/lichtgrijze klei; heterogeen met enkele baksteenspikkels
65-110 cm. (E.B.)
Lichtgrijs zand
Boring 7. Maaiveld 1,05 m + NAP
0 -30 cm.
Bouwvoor
30-110 cm. (E.B.)
Lichtgrijs licht kleiig zand + schelpresten (kreekafzetting)
Boring 8. Maaiveld 1,39 m + NAP
0 -30 cm.
Bouwvoor
30-110 cm. (E.B.)
Lichtgrijs kleiig zand + veel roest; dieper gutsen niet mogelijk vanwege de harde
zandige laag
Boring 9. Maaiveld 0,85 m + NAP
0 -30 cm.
Bouwvoor
30-110 cm.
Lichtgrijze klei + roest; op 55-60 cm. baksteenresten
110-170 cm. (E.B.)
Lichtgrijs kleiig zand; op 135 cm. reductiegrens
Boring 10. Maaiveld 2,92 m + NAP
0 -20 cm.
Bouwvoor
20-80 cm. (E.B.)
Beigegrijs kleiig zand; op 45-47 cm. baksteenresten
Boring 11. Maaiveld 0,58 m + NAP
0 -30 cm.
Bouwvoor
30-130 cm.
Grijze brokkige zandige klei + roest
130-150 cm.
Grijze vette klei; op 144 cm. baksteenfragment
150-160 cm.
Donkergrijze tot zwarte zandige klei (grachtvulling?)
160-205 cm.
Midden- tot donkergrijze klei
205-275 cm. (E.B.)
Grijs kleiig zand
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Boring 1

Boring 2

Datum : 15-07-2015
Maaiveld 3,49 + NAP

Datum : 15-07-2015
Maaiveld 3,26 + NAP

Boring 3

Boring 4

Datum : 15-07-2015
Maaiveld 0,96 + NAP

Datum : 15-07-2015
Maaiveld 1,27 + NAP

30

Boring 5

Boring 6

Datum : 15-07-2015
Maaiveld 1,17 + NAP

Datum : 15-07-2015
Maaiveld 1,51 + NAP

Boring 7

Boring 8

Datum : 15-07-2015
Maaiveld 1,05 + NAP

Datum : 15-07-2015
Maaiveld 1,39 + NAP
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Boring 9

Boring 10

Datum : 15-07-2015
Maaiveld 0,85 + NAP

Datum : 15-07-2015
Maaiveld 2,92 + NAP

Boring 11
Datum : 15-07-2015
Maaiveld 0,58 + NAP

zand, zandig

leem, siltig

klei, kleiig
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veen, humeus

Bijlage 7. Foto’s

Foto 1. Overzicht van het terrein in oostelijke richting. In het midden van de berg is een crosspad
zichtbaar (bron: foto beeldbank SCEZ).

Foto 2. Overzicht van het terrein, met opslag van gras op de berg. Opname in zuidoostelijke richting
(bron: foto beeldbank SCEZ).
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Foto. 3. Knotwilgen in de voormalige gracht in het zuidelijke deel rondom de berg. Op de voorgrond een
wandelpad. Opname in noordoostelijke richting (bron: foto beeldbank SCEZ).

Foto 4. Onkruid ten zuidoosten van de berg. Op de achtergrond knotwilgen in de voormalige gracht aan
de zuidzijde, en geheel rechts een lange rij meidoorns in de voormalige gracht aan de noordzijde van de
berg. Opname in noordoostelijke richting (bron: foto beeldbank SCEZ).
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Foto 5. Woonhuis Torenberg 2 met op de voorgrond een informatiebord, gezien in noordoostelijke
richting (bron: foto beeldbank SCEZ).

Foto 6. Informatiebord De Torenberg (bron: foto beeldbank SCEZ).

35

Foto 7. Op de voorgrond gras in de voormalige gracht rondom de berg; op de achtergrond het tarweveld
ten oosten van de berg. Opname vanaf de berg in zuidoostelijke richting (bron: foto beeldbank SCEZ).

Foto 8. Perceel met aardappels ten zuiden van de berg, gezien in noordwestelijke richting (bron: foto
beeldbank SCEZ).
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Foto 9. Luchtfoto van het plangebied (bron: Google Maps). Het noorden ligt links.
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Bijlage 8. Inhoud brief eigenaars
Geachte mevrouw, heer,

Door middel van deze brief informeren wij u over de pilot “behoud en beheer van niet-rijksbeschermde
archeologische monumenten in het Buitengebied” door de provincie Zeeland. Wij richten ons tot u omdat
u eigenaar bent van percelen, die in de pilot voor onderzoek in aanmerking komen.
De grondslag van het Nederlandse archeologiebeleid is het behoud van archeologische resten in de
bodem. Dit neemt niet weg dat door veranderingen in het bodemgebruik de kwaliteit toch achteruit gaat.
De provincie Zeeland is zich hiervan bewust en voert daarom bovengenoemde pilot uit. Hiermee wordt
inzicht verkregen in de kwaliteit van en eventuele bedreigingen voor Zeeuwse archeologisch monumenten.
Dit maakt het mogelijk te anticiperen op eventuele processen die de kwaliteit van het archeologisch
bodemarchief bedreigen, zodat de huidige kwaliteit ook in de toekomst gegarandeerd kan worden.
In sommige gevallen zijn hiervoor aanvullende beheers- en inrichtingsmaatregelen noodzakelijk. Om te
weten welke maatregelen noodzakelijk zijn, is eerst inzicht in de huidige situatie vereist. Dit wordt
verkregen door middel van een nulmeting van het desbetreffende monument. Het doel hiervan is het
beschrijven van de huidige toestand en de aanwezige bedreigingen. De resultaten van de nulmeting
vormen de basis voor een behoud- en beheerplan. In dit plan wordt aangegeven welke maatregelen
noodzakelijk zijn om de kwaliteit van het terrein te waarborgen.
Binnen deze pilot wil de provincie Zeeland voor vier niet-rijksbeschermde archeologische
monumentterreinen een nulmeting uitvoeren en een behoud- en beheerplan opstellen. Tevens zal voor
één terrein een archeologische inspectie worden uitgevoerd. Het doel van de pilot is duidelijkheid krijgen
over werkwijze, kosten en mogelijke problemen waar tegenaan wordt gelopen. Voor meer informatie over
de pilot verwijzen wij u naar het bijgesloten Plan van Aanpak.
Aangezien de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland de nulmetingen en inspectie uitvoert en betreden van
het terrein noodzakelijk is, vragen wij hiervoor uw toestemming. Naar aanleiding van deze brief zullen wij
deze week telefonisch contact met u opnemen. Tijdens dit telefoongesprek kunnen eventuele
onduidelijkheden nader worden toegelicht.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

drs. W.H.P. Scholten,
directeur SCEZ
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