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Samenvatting 

De archeologische waarden van de gemeente Terneuzen zijn opgenomen in de verschillende 
bestemmingsplannen. Terneuzen kent een aantal bestemmingsplannen: voor de kernen en voor het 
buitengebied (www.ruimtelijkeplannen.nl), waarin de geldende vrijstellingen zijn uitgewerkt. In het 
archeologisch beleid van de gemeente Terneuzen, ‘De onderste steen boven’, wordt gesteld dat de 
insteek van dit beleid soepel is waar het kan en streng waar nodig (Gemeente Terneuzen, 2011). 
Vanuit dit perspectief concludeerde de gemeente o.a. dat de kennisstand van een aantal vindplaatsen 
ontoereikend is. Om invulling te kunnen geven aan verschillende vraagstukken is door de gemeente 
Terneuzen het project ‘Leemten in Kennis’ gestart. Eerder is in het kader van dit project onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid tot verruiming van de vrijstellingsdiepte. Onderhavig bureauonderzoek 
maakt deel uit van een serie van 10 bureauonderzoeken die nu als onderdeel van het project ‘Leemten 
in Kennis’ mogen worden uitgevoerd.  
 
De gemeente Terneuzen heeft in de bestemmingsplannen een aantal vindplaatsen opgenomen 
waarbinnen een archeologische dubbelbestemming geldt. Aangezien de gemeente een 
archeologiebeleid nastreeft dat streng is waar nodig maar soepel waar mogelijk laat de gemeente op 
eigen initiatief archeologisch onderzoek uitvoeren. Het doel hiervan is de begrenzingen van een aantal 
vindplaatsen nader te onderzoeken en ook de diepte waarop de resten daar in de bodem aanwezig zijn 
te achterhalen. Door Artefact is in 2014 een inventarisatie gepresenteerd waarin gesteld wordt dat van 
een groot aantal vindplaatsen fundamentele kennis ontbreekt (Visser & Emaus, 2014). Voor dit project 
zijn daarna tien vindplaatsen geselecteerd die voor een uitgebreid bureauonderzoek (fase 1) in 
aanmerking kwamen. 
 
Voorliggend rapport behelst het resultaat van fase 1, een nadere bureaustudie naar een van deze 
vindplaatsen, de verdronken kapel St. Janscapelle, en geeft adviezen over eventueel te nemen 
vervolgstappen in de vorm van archeologisch non-destructief veldonderzoek (fase 2). Deel van het 
onderzoek vormde ook het boerderijperceel van dhr. Hereijgers. De resultaten hiervan zijn samengevat 
in § 2.6.3. 
 
In 1979 zijn op een dekzandrug in de Groote- of Oude-St-Albertpolder (deels) de resten opgegraven 
van een kapel, die op basis van divers historisch onderzoek eenduidig is geïnterpreteerd als de St.-
Janskapel, een kapel die vermoedelijk in de 14de eeuw gesticht werd en gelegen was in parochie 
Moerkerke, één van de moerontginningsdorpen in het Asseneder Ambacht. Datzelfde onderzoek 
maakte duidelijk dat de kapel vermoedelijk ‘verdronken’ is als gevolg van de doorbraak van de 
Braakman bij Nieuwersluis in 1488. De resten van de kapel zijn echter nog lang zichtbaar gebleven in 
het landschap. 
Naast de resten van de kapel zijn op de dekzandrug nog meer (baksteen)puinconcentraties gevonden, 
maar ook 32 mesolithische vuurstenen afslagen en werktuigen (Schute, 1997). Deze zijn ruwweg 
begrensd in drie concentraties. Bij het onderzoek bleek echter ook dat de flanken van de dekzandrug 
nog intact zijn, bewaard onder de later afgezette mariene klei. Dit impliceert dat wanneer op deze 
flanken mesolithische vindplaatsen liggen, deze relatief gaaf zijn, iets wat overigens ook geldt voor de 
middeleeuwse resten. 
In het bestemmingsplan buitengebied is vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische 
dubbelbestemming geldt. Hieraan is binnen het AMK-terrein de Waarde-Archeologie 1 toegekend, d.i. 
vrijstelling voor onderzoek tot 100m2/0,5 m –Mv (zie figuur 1) en daar buiten Waarde-Archeologie 3 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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toegekend, d.i. vrijstelling voor onderzoek tot 1000m2/0,5 m –Mv. Op basis van het in dit rapport 
beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd blijven. 
Daarnaast is op basis van een in 1972 uitgevoerd bodemonderzoek (Bazen, 1972) is een gebied 
afgegrensd waarvoor aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn gedaan met het doel zowel de 
mesolithische vindplaatsen als St.Janscapelle (beter) in kaart te kunnen brengen. Hier geldt meteen de 
volgende overweging. Mesolithische vondsten in detail in kaart brengen is arbeidsintensief en kostbaar; 
de noodzaak hiervan op dit moment kan punt van discussie zijn. 
Wanneer dit wel gewenst is geldt het volgende advies (met de volgende fasering): 

1. Op basis van de aangegeven contour worden tien hoog-kwalitatieve boorraaien dwars over 
de rug gezet. Dit heeft met name tot doel in detail de intactheid van het bodemprofiel te 
bepalen, alsmede het type bodemprofiel; uiteindelijk moet het landschappelijke beeld 
uitsluitsel geven over de begrenzing van de mesolithische vindplaats(en) alsmede een 
landschappelijke inbedding opleveren van de laat middeleeuwse sporen 
Motivatie: dit heeft met name tot doel in detail de intactheid van het bodemprofiel te 
bepalen, alsmede het type bodemprofiel, in relatie tot de verticale spreiding van eventuele 
artefacten en microdebitage; uiteindelijk moet het landschappelijke beeld uitsluitsel geven 
over de begrenzing van de mesolithische vindplaats(en) alsmede een landschappelijke 
inbedding opleveren van de laat middeleeuwse sporen; 

2. Geadviseerd wordt om aanvullend het gebied systematisch af te lopen. De kartering geeft 
op snelle en goedkope wijze inzicht in de aanwezigheid van archeologische resten in de 
ondergrond, of ruimtelijk-functionele verschillen hierin. De beperking ligt erin dat alleen 
aangeploegde resten zo kunnen worden gekarteerd 
Motivatie: de kartering geeft op snelle en goedkope wijze inzicht in de aanwezigheid van 
archeologische resten in de ondergrond, of ruimtelijk-functionele verschillen hierin; 

3. Wat betreft St. Janscapelle wordt het zo verkregen beeld aangevuld met een 
magnetometrische scan in het afgebakende gebied. Het kan zijn dat die afbakening op 
basis van de bovenbeschreven stap al kan worden aangepast en ingeperkt. Dit heeft tot 
doel op relatief snelle en goedkope wijze het voorkomen van steenbouw in kaart te 
brengen. Om die reden is het zinvol te starten op de plek van de kapel en van daaruit te 
werken 
Motivatie: de scan heeft tot doel op relatief snelle en goedkope wijze het voorkomen van 
steenbouw in kaart te brengen. Om die reden is het zinvol te starten op de plek van de 
kapel en van daaruit te werken. Idealiter wordt zo de begrenzing van magnetische 
anomalieën in kaart gebracht. Deze anomalieën duiden dus vooral op baksteen in de 
ondergrond. Houtbouw kan maar moeilijk worden gemeten (zie stap 3); 

4. Op basis van het zo verkregen beeld kan worden ingezoomd op zones met veel mogelijke 
steenbouw of relatief dichte bewoning. Deze worden met behulp van elektrische 
weerstandsmeting verder onderzocht om bijvoorbeeld individuele structuren (huizen, kapel, 
wellicht ook greppelstructuren) in kaart te brengen. Idealiter worden deze weer 
gecontroleerd met behulp van een aantal controleboringen. Dit geeft inzicht in individuele 
structuren en de mogelijke functie en grootte ervan 
Motivatie: Dit geeft inzicht in individuele structuren en de mogelijke functie en grootte 
ervan. 

 
Ter plekke van het perceel van Hereijgers dient aanvullend op het bureauonderzoek en conform de 
Richtlijnen van de provincie Zeeland een verkennend booronderzoek uitgevoerd te worden, van welke 
de strategie uitgewerkt dient te worden in een Plan van Aanpak van de uitvoerder.  
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Gelet moet worden op de optie om eventueel geofysisch vervolgonderzoek uit te laten voeren, hoewel 
het terrein zich hier slecht voor lijkt te lenen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 
De archeologische waarden van de gemeente Terneuzen zijn opgenomen in de verschillende 
bestemmingsplannen. Terneuzen kent een aantal bestemmingsplannen: voor de kernen en voor het 
buitengebied (www.ruimtelijkeplannen.nl), waarin de geldende vrijstellingen zijn uitgewerkt. In het 
archeologisch beleid van de gemeente Terneuzen, ‘De onderste steen boven’, wordt gesteld dat de 
insteek van dit beleid soepel is waar het kan en streng waar nodig (Gemeente Terneuzen, 2011). 
Vanuit dit perspectief concludeerde de gemeente o.a. dat de kennisstand van een aantal vindplaatsen 
ontoereikend is. Om invulling te kunnen geven aan verschillende vraagstukken is door de gemeente 
Terneuzen het project ‘Leemten in Kennis’ gestart. Eerder is in het kader van dit project onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid tot verruiming van de vrijstellingsdiepte. Onderhavig bureauonderzoek 
maakt deel uit van een serie van 10 bureauonderzoeken die nu als onderdeel van het project ‘Leemten 
in Kennis’ mogen worden uitgevoerd.  
 
De gemeente Terneuzen heeft in de bestemmingsplannen een aantal vindplaatsen opgenomen 
waarbinnen een archeologische dubbelbestemming geldt. Aangezien de gemeente een 
archeologiebeleid nastreeft dat streng is waar nodig maar soepel waar mogelijk laat de gemeente op 
eigen initiatief archeologisch onderzoek uitvoeren. Het doel hiervan is de begrenzingen van een aantal 
vindplaatsen nader te onderzoeken en ook de diepte waarop de resten daar in de bodem aanwezig zijn 
te achterhalen. Door Artefact is in 2014 een inventarisatie gepresenteerd waarin gesteld wordt dat van 
een groot aantal vindplaatsen fundamentele kennis ontbreekt (Visser & Emaus, 2014). Voor dit project 
zijn daarna tien vindplaatsen geselecteerd die voor een uitgebreid bureauonderzoek (fase 1) in 
aanmerking kwamen. 
 
Voorliggend rapport behelst het resultaat van fase 1, een nadere bureaustudie naar een van deze 
vindplaatsen, de verdronken kapel St. Janscapelle, en geeft adviezen over eventueel te nemen 
vervolgstappen in de vorm van archeologisch non-destructief veldonderzoek (fase 2). Deel van het 
onderzoek vormde ook het boerderijperceel van dhr. Hereijgers. De resultaten hiervan zijn samengevat 
in § 2.6.3. 
 

1.2 Doel van het onderzoek 
Doel van het uitgebreid archeologisch bureauonderzoek is helder te krijgen wat de exacte 
(diepte)ligging, datering, begrenzing en fysieke kwaliteit van de vindplaats is, teneinde deze 
vindplaatsen zo nodig en zo goed als mogelijk in de diverse bestemmingsplannen op te kunnen nemen. 
Uit het bureauonderzoek kunnen adviezen voortvloeien met betrekking tot nog nader uit te voeren non-
destructief archeologisch veldonderzoek om dit op een verantwoorde wijze mogelijk te maken. 
 
Onderzoeksvragen 

Voorafgaand aan het onderzoek zijn door de uitvoerder de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
- Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het 

onderzoeksgebied bekend?  
- Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische 

waarden in het gebied? 

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

- Wat is de exacte ligging en begrenzing van de vindplaats(en)? 
- Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan?  
- Is in het onderzoeksgebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke (non-destructieve) 

methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet? 
 

1.3 Beschrijving onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied betreft tien locaties in de gemeente Terneuzen die in drie clusters (A, B en C) 
zijn verdeeld. Voorliggend rapport heeft betrekking op cluster C en wel op de ‘verdronken’ kapel St. 
Janscapelle in de Groote- of Oude- St. Albertpolder op de grens van Nederland en België ten zuiden 
van de woonkern Zandstraat. Als onderzoekgebied heeft de gemeente een cirkel aangegeven met een 
straal van 500 meter rondom de waarschijnlijke ligging van de vindplaats (figuur 1). Het betreft een 
landelijk en relatief vlak gebied, in gebruik als akkerland. Ook het perceel van dhr. Hereijgers, een 
boerderij in het noorden van het onderzoeksgebied vormt deel van het onderzoek. Verder is het gebied 
in gebruik als infrastructuur: sloten, weg, leiding. 



15 
 

 

Figuur 1: De ligging van het plangebied (zwart), omliggende ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-terreinen 
(blauw) geprojecteerd op de IKAW; inzet: ligging in Nederland (ster). 
 
 

1.4 Woord van dank 
Een woord van dank gaat uit naar de heer F. Weemaes (gemeente Terneuzen), de heer P. Eijsackers 
(gemeente Terneuzen), mevrouw drs. N.J.G. de Visser (Edufact) en de heer drs. K.-J. Kerckhaert 
(SCEZ). 
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2 Archeologisch en historisch onderzoek 

2.1 Onderzoeksmethode 
Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van verschillende bronnen informatie verzameld om 
inzicht te krijgen in de ligging, datering, begrenzing en fysieke kwaliteit van de vindplaats, evenals de 
genese van het landschap en de (lokale) opbouw van de bodem. Om een beeld te vormen over het 
voormalige landschap is onder andere gebruik gemaakt van verschillende geologische, 
geomorfologische en bodemkundige kaarten. Voor informatie omtrent het reliëf in en rondom het 
plangebied is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geraadpleegd (www.ahn.nl). 
Om de bekende archeologische en historische gegevens te inventariseren zijn de volgende bronnen 
geraadpleegd: 
• Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie Zeeland; 
• de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW); 
• het Archeologisch Informatie Systeem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1; 
• het informatiepakket van de gemeente Terneuzen. Dit pakket behelst: 

o interviews met omwonenden en andere betrokkenen; 
o beleidsstukken; 
o geselecteerd historisch kaartmateriaal; 
o geselecteerde luchtfoto’s; 
o specifieke literatuur; 
o gegevens uit het ZAA indien aanwezig; 
o historisch-geografisch rapport van De Kraker (2015) en studie van Trachet (2010); 

• bodem-, geo(morfo)logische, historische en topografische kaarten; 
• heemkundeverenigingen, amateurarcheologen en lokale kenners; 
• overige beschikbare luchtfoto’s; 
• overige literatuur (voor een volledig overzicht van de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de 

literatuurlijst achter in dit rapport. 
 

2.2 Geologie, Bodem en Landschap 
Landschappelijke situatie 

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

                                                           
1 Dit betreft een door RAAP opgeslagen versie van Archis 2.0. Archis 3.0 was bij het schrijven van dit rapport 
niet operationeel. 

http://www.ahn.nl/
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Ovaa & Bazen, 1969: Trans- en regressiemodel: TNO/NITG 2000: Datering:2 
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. 3 

 
Vanaf ongeveer 350 na Chr. nam de invloed van de zee toe. De zee brak in het veenlandschap in, 
waarbij de bestaande veenafwateringsstroompjes werden gebruikt. Op deze wijze ontstonden 
getijdengeulen die zich insneden en het onderliggende veen (en soms het dekzand) erodeerden. 
Hierdoor werd de afwatering, en daarmee de inklinking van het veenlandschap, verbeterd. Het resultaat 
was een vergroting van de komberging - waar meer water zijn weg kan vinden, zal dit het ook zoeken - 
wat vervolgens leidde tot verdere insnijding van de getijdengeulen, waarmee het proces weer van 
voren af aan begon. Rond 750 na Chr. was het grootste gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen veranderd in 
een getijdengebied en was het veenmoeras afgedekt met een laag kwelder- en wadafzettingen. De 
verlande geulen raakten opgevuld met zandig materiaal, dat minder aan klink onderhevig was dan de 
omliggende (kleiige) poelgronden. In de loop van enkele eeuwen werden de verlande geulen als hogere 
delen in het landschap zichtbaar. Deze ‘getij-inversieruggen’ waren bij uitstek geschikt voor bewoning, 
de middeleeuwse bewoning concentreerde zich dan ook op deze verlande getijdengeulen. Vanaf de 
10e eeuw nam de invloed van de zee opnieuw sterk toe en werden de oudere afzettingen grotendeels 
opgeruimd. De afzettingen die bij deze inbraak in Zeeland zijn afgezet liggen tegenwoordig grotendeels 
aan het oppervlak (jongere afzettingen van het Laagpakket van Walcheren). Delen die niet werden 
overstroomd werden in deze periode bewoond en waar het Hollandveen niet was geërodeerd werd dit 
tot op grote diepte afgegraven voor brandstof en zoutwinning (moernering).  
In de 12e eeuw werden in Zeeuws-Vlaanderen onder meer door Vlaamse abdijen, particulieren en de 
opkomende handelssteden (zoals Brugge) de eerste dijken aangelegd.4 Het getijdengebied werd in snel 
tempo ingedijkt. Na de eerste bedijking vonden nog regelmatig overstromingen plaats door 
dijkdoorbraken, veroorzaakt door stormvloeden en inundaties, maar ook doordat de bodem sterk 
verzwakt was door de voortgaande veenwinning. 
St. Janscapelle ligt op een dekzandrug in een bocht van het Braakmansysteem (het voormalige Sasse 
Gat). De kapel en een aantal moerparochies in het noordelijk deel van het Asseneder Ambacht zijn in 
de periode 1488-1492 overspoeld: tegen de dekzandrug wiggen dan ook mariene kleiafzettingen uit. De 
rug als zodanig is in het landschap in het reliëf amper meer zichtbaar, maar wel herkenbaar aan het 
aangeploegde zand dat zich licht aftekent tegen de grijze klei. Het perceel van Hereijgers ligt ten 
noordwesten van genoemde dekzandrug op de mariene kleiafzettingen. Oostelijk langs het perceel 
loopt een kleine inbraakgeul van het Braakmansysteem. 
 
Geo(morfo)logie en bodem 

De ligging van St. Janscapelle is bekend, maar hoever (sporen van) van de kapel of daarmee 
samenhangende sporen zich uitstrekken, is minder duidelijk. St. Janscapelle is gebouwd op een 

                                                           
2 Deze datering wordt dus door TNO-NITG niet onderstreept. 
3 Voor het onderzoeksgebied zijn de voor de archeologie niet relevante lagen uit de tabel gelaten. 
4 Hierop duiden toponiemen als Vroondijke en Hengstdijk. 
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dekzandrug, deels ingebed in mariene zand- en kleilagen (Bazen, 1972). De bodem in het plangebied 
bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden of vlakvaaggronden (kalkloze zandgrond) daar waar het 
dekzand dagzoomt (Stiboka, 1980). Op de gedetailleerde, oudere bodemkaart van De Verenigde 
Braakmanpolders, is de dekzandrug gekarteerd als ‘Nieuwland op dekzand’ ter plekke waar op 
luchtfoto’s het dekzand lijkt te dagzomen. Nieuwland duidt op latere (laat middeleeuwse) mariene 
afzettingen. Waarschijnlijk is het ooit aanwezige kleidek, afgezet als gevolg van overstromingen, ter 
plekke van het dagzomende deel van de dekzandrug opgenomen in de bouwvoor. Om de rug heen 
liggen volgens die kaart dezelfde gronden, maar met het dekzand op grotere diepte (Bazen, 1972), de 
gronden waar ook het perceel van Hereijgers ligt. 
 

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

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

2.3 Actueel Hoogtebestand Nederland 
In het kader van het onderzoek is de dekzandrug geprojecteerd op het Actueel Hoogtebestand van 
Nederland (AHN, www.ahn.nl). Met behulp van diverse kleurinstellingen, waaronder ook hillshade 
(www.arcgis.com) is de rug onderzocht op landschappelijke en cultuurhistorische elementen. 

http://www.ahn.nl/
http://www.arcgis.com/
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Op figuur 4 is het onderzoeksgebied afgebeeld. De dekzandrug is hierop duidelijk te zien als een 
verhoging van circa 50 cm. Naar individuele archeologische structuren te herleiden hoogtes of laagtes 
lijken niet zichtbaar; wel is een aantal kleine inbraakgeulen zichtbaar die mogelijk de rug geërodeerd 
hebben. 
 
 

Figuur 4: Op het AHN zichtbare dekzandrug (bewerking: shaded relief; bron: www.ahn2.com). 
 
Trachet heeft gepoogd het dorp te projecteren op de AHN op basis van bestaande gegevens. Mede op 
basis van luchtfoto’s (zie § 2.4) en de begrenzing van vondsten van de veldkartering in 1997 lijkt hij het 
dorp met akkerareaal te krap te begrenzen (Trachet, 2010; Schute, 1997). Ook interpreteert Trachet 
een verhoogde zone als een mogelijke opperhof-neerhofstructuur, net ten zuiden van waar de kapel 
zou liggen. De nu beschikbare shaded relief bewerkingen van het AHN ondersteunen deze theorie niet. 
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2.4 Luchtfoto-onderzoek 
In het kader van het onderzoek zijn luchtfoto’s van het plangebied bestudeerd uit diverse bron en uit 
diverse jaren. De gemeente Terneuzen stelde luchtfoto’s beschikbaar uit de periode 2002-2014. Met 
behulp van Google Earth zijn opnames uit 2005, 2007, 2009 en 2013 bestudeerd. Ook is gekeken naar 
oudere luchtfoto’s, met name uit de Tweede Wereldoorlog http://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf). 
Deze bleken niet te bestaan. Wel waren opnames beschikbaar uit 1989 en 2004 (Robas Producties, 
1989; Kersbergen, 2004). Op de luchtfoto’s uit 1989, 2012 en 2014 lijken diverse greppels en een 
cirkelvormige structuur zichtbaar. De cirkel is wat Trachet (2010) als opperhof-neerhofstructuur 
interpreteerde, maar eerder een drinkput, de opgravingsput uit 1979 (zie § 2.6) of een nog latere 
vergraving is. De greppels, zeker in het meer noordelijke bereik, lijken op regelmatige afstand van 
elkaar te liggen en betreffen dus mogelijk erfafscheidingen of perceelgrenzen. Omdat op de 
verschillende luchtfoto’s verschillende greppels zichtbaar zijn, zijn ze digitaal in één afbeelding 
weergegeven (figuur 5). 

http://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf
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Figuur 5: St. Janscapelle: compilatie van op luchtfoto’s zichtbare structuren. 
 

2.5 Historische gegevens5 
Het ontstaan van St-Janscapelle hangt nauw samen met de geologische ontwikkeling van Zeeuws-
Vlaanderen vanaf de 10e eeuw AD (§ 2.2). Het opslibben of ‘aanwassen’ van de slikken en schorren 
ten noorden van het Vlaamse dekzandplateau maakte dit gebied aantrekkelijk voor ontginning, 
veenwinning en beweiding van het vee. Winning van het veen was om meerdere redenen interessant: 

                                                           
5 Voor een integrale weergave van de tekst van A. de Kraker (2015) wordt verwezen naar bijlage 1. 
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als brandstof (‘moerneren’) of voor de zoutproductie (‘selneren’). De dekzandrug waarop St-
Janscapelle lag, maakte deel uit van het Asseneder ambacht, dat in de middeleeuwen tot het 
graafschap Vlaanderen behoorde en met drie naastgelegen ambachten een juridische en bestuurlijke  
eenheid vormde: de Vier Ambachten. Een naam die pas rond 1200 AD voor het eerst voorkwam, maar 
waarschijnlijk al eerder in gebruik was. In de ‘keure’ (een soort wetboek) van de Vier Ambachten (1242) 
zijn een aantal zaken gemeenschappelijk geregeld, o.a. het dijkonderhoud. Deze keure is voorafgegaan 
door een oudere keure die ergens tussen 1184 en 1190 is verleend (De Kraker e.a., 1993; Nuijten, 
1996). 
Het gebied van de Vier Ambachten beslaat het noordelijk deel van de Scheldedelta, ook wel Walacra 
genoemd (Brand, 1980). Het betrof een veen- en kleigebied, doorsneden door geulen en kreken. In het 
noorden bepaalden slikken en schorren het aanzien van de Vier Ambachten. In het zuiden lag het 
beboste Vlaamse dekzandplateau waarvan enkele nog steeds dagzomende ruggen zich uitstrekken tot 
in het huidige Zeeuws-Vlaanderen. De dekzandrug waarop St-Janscapelle is gesticht, is er daar eentje 
van (figuur 4). Deze rug maakte deel uit van het Huughsambacht, een van de drie subambachten van 
het Asseneder ambacht. Gottschalk schrijft over de begrenzing van het Asseneder ambacht het 
volgende: “De noord-zuid grens tussen deze twee ambachten [d.i. het westelijk gelegen ambacht 
Boukhoute en het Asseneder ambacht] liep tussen Wevelswale en Vroondijk, tussen Koudekerke en 
Ertinge en tussen Boukhoute en Assenede” (Gottschalk, 1984). 6 Op basis van de ligging van deze 
(verdronken) dorpen kan deze grens westelijk van St-Janscapelle worden gesitueerd, ongeveer ter 
hoogte van het huidige Philippine. Over de ligging van St-Janscapelle zelf, citeert De Kraker een 
omschrijving uit het zogenaamde eveninckbouck of everingboek7 van het Huughsambacht: “Een beloop 
angaende an Beuykinswech an de Oostmoerstraet ende lancx der straten oostwaert toot Sente 
Janscappelle voorbi toot int waterloop ande Nieustrate ende lancx den waterloope omme commende 
westwaert toot Beuijkinsweghe ende lancx den weghe totden Moerstraete daer wij begonsten.”8 
Historische bronnen geven geen uitsluitsel over de stichtingsdatum van St-Janscapelle (Trachet, 2010). 
Op een veel gekopieerde landkaart uit 1274 is St-Janscapelle echter al aangeduid (figuur 6). 9 In het 
Zeeuws Archief bevindt zich een door Evert Jan de Vassy getekende 18e eeuwse kopie van een kaart 
uit 1274 waarop ligging en naam van St. Janscapelle zijn af te lezen: ‘Kaart van Vlaanderen en Zeeland 
ten tijde van Guido van Dampierre’. Guido (ook wel Gwijdde) van Dampierre (1226[?]-1305) was in het 
laatste kwartaal van de 13e eeuw graaf van Vlaanderen.10 Op de kaart is een inbraakgeul te zien die 
zich een weg baant in het gebied tussen Assenede en St-Janscapelle. Deze inbraakgeul is ook 
zichtbaar op een kopie, die zich bevindt in de Koninklijke Bibliotheek van België. Een omschrijving van 
Wouter Bracke geeft aan: “Deze met de hand getekende kaart werd in de 17de eeuw gemaakt door een 
anoniem persoon naar een kaart uit 1617 van de Gentse landmeter Lieven Van Thuyne, die op haar 
beurt is gebaseerd op een nog oudere kaart die vandaag verloren is gegaan.”11 
 

                                                           
6 Ertinge is ook bekend als Hertinghe, verdronken in 1488 (Kuipers, 2004). 
7 Een evening is een klein waterschap in de late middeleeuwen of 16e eeuw (De Kraker, 1990/91). 
8 RAG Rijke Gasthuis, 11, fol 26vo-27vo. 
9 Rijksarchief Gent, 0007 Dampierre 1274.jpg. 
10 ZA, 3000, Inv. 3.9, 2697-1274. 
11 KBR, Kaarten en plannen, III, 6834. [anoniem] Carta Flandriae, Escaut, Bouches, XVIIe s.  
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Figuur 6: De ligging van St. Janscapelle (groene cirkel) op de kaart van Guido van Dampierre uit 1274 (bron: 
Rijksarchief Gent). 
 
St-Janscapelle lag ten noordoosten van Assenede (B.), in een gebied dat bekend stond als het 
Lepemoer, dat in de 12e tot 15e eeuw ontgonnen is (De Kraker, 2015). In deze ontginning speelden 
onder meer de rijke Vlaamse abdijen een belangrijke rol (De Visser & Emaus, 2014), maar ook 
particulieren hadden hierin een belangrijk aandeel. De vondst van skeletten (zie § 2.6) doet 
veronderstellen dat er een kerkhof heeft gelegen rond de kapel. Dit zou impliceren dat de kapel het  
‘recht tot begraven’ had gekregen. Dit recht kon door een bisschop gegeven worden aan een bepaalde 
bidplaats of een bepaald klooster. Meestal ging dit begravingsrecht overigens gepaard met het 
toekennen van het dooprecht. Indien dit zo is geweest, dan beschikte de St. Janskapel over een 
bijzondere status ten opzichte van andere kapellen. Een ‘status aparte’ die gerelateerd zou kunnen 
worden aan een toegenomen bevolking in de loop van de 15e eeuw in de omgeving van de kapel. Ook 
kloosters konden doop- en begrafenisrechten krijgen van de bisschop en misschien ook het 
kruisbroedersconvent dat hier mogelijk gesticht is geweest in de eerste helft van de 15e eeuw. 
Over de ondergang van St-Janscapelle is meer bekend. Aan het einde van de 14e eeuw brak de 
Braakman door, de grote inbraakgeul die zich in zuidelijke richting een weg zocht tussen Biervliet en 
Hoek  en tussen Hoek en Philippine in oostelijke richting (Wilderom, 1973). Vele dorpen gingen 
verloren door het geweld van de Braakman, ook wel bekend onder de benamingen Zuudzee of Dullaert 
(‘woesteling’; De Kraker, 2015). Dit had niet alleen te maken met toenemende stormvloeden, maar hing 
ook samen met de uitgebreide moernering en selnering, oorlog en teruglopend dijkonderhoud. Verder 
deed ook het effect van eeuwenlang inpolderen zich gelden. De verminderde komberging leidde in de 
inmiddels gevormde Westerschelde of Honte bij stormvloed tot hogere waterstanden, met navenante 
gevolgen. 
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In 1488 brak de Braakman (verder) door bij het nu verdwenen Nieuwersluis, tussen Hoek en Philippine, 
en overstroomde het Lepemoer waar ook St-Janscapelle lag. Gottschalk (1953: p. 193) stelt dat deze 
doorbraak  een ‘strategische inundatie’ betrof. Het dorp werd toen waarschijnlijk verlaten. 
In 1611-1612 werd de ‘Sint-Jansschorre’ bedijkt en de nieuwe polder werd voortaan de Albertpolder 
genoemd, naar aartshertog Albert van Oostenrijk, als dank van de bedijkers voor de welwillende 
verlening van het bedijkingoctrooi. In deze Albertpolder werd in 1649 de precieze locatie van de (resten 
van de) kapel bepaald door een landmeter in opdracht van de abdij Nieuwenbossche. Uit getuigenissen 
van arbeiders die hadden geholpen bij de inpoldering van de Albertpolder blijkt dat er op dat moment 
nog steeds restanten van huizen en graven zichtbaar waren (De Vleesschauwer & Tondat, 1993: p. 
184). 
Ook op historische kaarten was de naam St-Janscapelle een langer leven beschoren. Op een kaart van 
Franchoys (François) van de Velde uit circa 1550 is de voormalige ligging van St-Janscapelle 
aangegeven, niet meer als bestaande kapel, maar wel als de plaats waar die ooit lag. Op de originele 
afbeelding (RAG 613) staat zelfs te lezen: ‘de houck van S. Jans Cappelle [en daar is later aan 
toegevoegd:] ofte schorre’ (figuur 7). 

Figuur 7: De ligging van St. Janscapelle (rode cirkel) op een uitsnede van de kaart van François van de 
Velde (1550; bron: RAG 613). 
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Voor een beschouwing over het perceel van Hereijgers wordt verwezen naar § 2.6.3. 
 

2.6 Archeologische gegevens 
 
2.6.1 St-Janscapelle 
Het terrein met de resten van de kapel van St-Janscapelle staat op de Archeologische 
Monumentenkaart aangegeven als terrein van ‘hoge archeologische waarde’ en is onder het 
monumentnummer 13572 geregistreerd. Onder de waarnemingsnummers 44965, 44966 en 44967 zijn 
verschillende aangetroffen vondsten beschreven, die echter de mesolithische vondsten betreffen (zie § 
2.6.2). Het waarnemingsnummer dat betrekking heeft op St-Janscapelle is 21118 (figuur 1). Onder dit 
nummer beschrijft de toenmalig provinciaal archeoloog ir. J.A. Trimpe Burger de vondst van 
dakpannen, grijsbakkend gedraaid aardewerk, vloertegels, bakstenen, funderingen en grafkelders. 
Deze vondsten zijn aangetroffen bij een opgraving in november 1979.  
 
De opgraving van 1979 

De vondst van de archeologische restanten van Sint-Janscapelle was een toevalstreffer. Marc de 
Vleesschauwer stootte in oktober 1979 op steen bij graafwerkzaamheden op een landbouwperceel 
behorend tot de ouderlijke hoeve. Bij het verder uitgraven bleek dit een gemetseld graf te zijn. Later 
legde hij nog een ernaast gelegen tweede gemetseld graf bloot en een bijna vierkant vloertje ten 
oosten ervan. Dit gebeurde onoordeelkundig. Na melding ervan aan de gemeente Sas van Gent en de 
plaatselijke heemkundige kring kwam een en ander in de publieke belangstelling en meldden zich leden 
van de heemkundige kring Assenede (B), die amateurarcheoloog Romano Tondat uit Eeklo (B) hadden 
uitgenodigd. Tondat heeft nog een stukje van de fundamenten verder uitgegraven en een situatieschets 
van de opgravingen gemaakt. Wegens de slechte weersomstandigheden (regen) moest het 
opgravingswerk gestaakt worden. Romano Tondat schreef een kort verslag over de opgraving, alsmede 
een situatieschets en meldde dit aan het Centraal Archeologisch Archief, het latere Archis (CAA 
nummer 54e8z). 
 
In het Zeeuws Archeologisch Archief bevindt zich onder dossiernummer 2702 (d.d. 08-11-1979) een 
brief van P.J. Brand, toenmalig correspondent van de voormalige Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB, nu RCE), aan Trimpe Burger (Trimpe Burger, 1979; bijlage 2). 12 beschrijft zijn 
aanvullende noodwaarnemingen, aangevuld met een schets (figuur 8). De fundering zou zijn 
aangetroffen op een laag wit stuifzand op een diepte van ongeveer 80 cm –Mv. Brand: “In de kuil 13 
werd het volgende aangetroffen: kloostermoppen, 28x14x7 cm, enkele fragmenten van platte rode 
dakpannen, een paar stukjes daklei, een half tegeltje (Thourouts) rood en geel met bloemmotief, een 
blauw-grijze scherf (Vlaams aardewerk), enkele stukjes zwaar beroest ijzer, de bovenste helft van een 
schedel (Romaans type), en heel wat botten en beenderen die in de grafplaatsen en ernaast lagen.”  
De conclusie van Brand is dat er sprake is van een 14e eeuws bedehuis (grafveld, kerkhof, kapel), 
verdronken op 22 januari 1440. Onduidelijk is daarbij waar Brand zich op baseert. Op zijn tekening zijn 
twee aansluitende vloertjes van kloostermoppen zichtbaar, met westelijk daarvan 3 ‘grafkelders’. 
Wellicht onoordeelkundig is er toch met de beste intenties gewerkt.  
 

                                                           
12 Destijds maakte de ROB gebruik van een netwerk van amateurarcheologen voor meldingen, controles en 
noodwaarnemingen: de zogenaamde correspondenten. 
13 Lees: opgravingsput. 
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Figuur 8: De veldschets van P.J. Brand uit 1979 (bron: ZAA 2702). 
 
In 1980 publiceert Omer Pauwels zijn bevindingen van de opgraving en voegt hier een beschrijving en 
opgravingsplattegrond bij die nauwkeuriger zijn dan de waarnemingen van Brand (Pauwels, 1980). Bij 
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de opgraving werd een deel van de fundamenten van de St. Janskapel blootgelegd. 14 Op de 
opgravingsplattegrond is een bijna vierkant bakstenen vloertje zichtbaar van 2x2,2 m dat als koor is 
geïnterpreteerd (figuur 11). Het formaat van de bakstenen bedraagt 26x12x6 cm. Aan de noord- en 
oostzijde hiervan is een muurtje van op de kant liggende bakstenen zichtbaar dat in zuidelijke richting 
deels is blootgelegd. De lengte van de kapel is daarmee niet bepaald. Verder kwamen drie grafkelders 
tevoorschijn ten westen van het koor. Het meest noordelijke graf nummer 1 betrof een niet bepleisterde 
bakstenen kelder met aan het hoofd- en voeteneinde een van baksteen gemaakt plat kruis om de kist 
op te laten rusten. Het graf loopt taps toe in oostelijke richting; het (niet afgebeelde)  aangetroffen 
geraamte lag dan ook met de voeten naar het oosten. Pauwels concludeert daardoor dat de ‘rustplaats 
diende voor een persoon die bepaalde geestelijke wijdingen had ontvangen’. Dat lijkt onwaarschijnlijk: 
alle christenen werden in die tijd met de voeten naar het oosten begraven; het aangetroffen platte kruis 
kan hier echter wel op duiden. Graf nummer 2, zonder bakstenen kruizen, heeft de noordelijke wand 
gemeenschappelijk met nummer 1, ook hier loopt de kelder taps toe in oostelijke richting en lag het 
skelet met de voeten in die richting begraven. Van nummer 3 is alleen de oostelijke helft opgegraven; 
deze was identiek aan nummer 1. Naast deze grafkelders werd ten oosten hiervan15 een aantal 
langwerpige grondsporen aangetroffen die door hem als ‘spoedbegravingen’ zijn geïnterpreteerd, maar 
niet verder onderzocht (konden) worden. Onduidelijk is Pauwels over de datering en de kapel en de 
vermeende her- of verbouw ervan.16 Hij dateert de kapel op bouwkundige gronden (baksteenformaat?) 
op het einde van de 14e eeuw, mogelijk in het begin van de 15e eeuw, ongeveer de periode dat de St. 
Janskapel vermoedelijk ‘een eerste maal werd verwoest’, waarbij een groot gedeelte van het oostelijke 
grondvest van de kapel wegspoelde. De verwoesting heeft tot verbouwing of uitbreiding geleid, volgens 
Tondat onduidelijk wanneer precies (De Vleesschauwer & Tondat, 1993). De verwoesting en herbouw 
zijn uit de historische gegevens niet te herleiden (zie § 2.5), dus waar Tondat zich op baseert is 
onduidelijk. Wellicht is dat op archeologische gronden: ‘’Het is bij de daarop volgende herstelling dat de 
kapel werd uitgebreid en gebracht op het gedeeltelijk gevonden grondplan, zie tekening.” Op de 
tekening is dat echter niet te zien (figuur 9). Het oostelijke grondplan werd hersteld door ‘dit gedeelte 
[…] op te vullen met steenpuin vermengd met zavel en een weinig kalk. Daar metselden ze dan de 
muur weer op.’ Ook deze fasering of stratigrafie is op de tekening niet zichtbaar. 
 
 
 

                                                           
14 Pauwels spreekt van ‘noodopgraving’; het is onduidelijk waarom er sprake was van nood. 
15 Pauwels spreekt van ‘rechts’, op basis van de opgravingsplattegrond lijkt dit oostelijk te zijn. 
16 De Vleesschauwer & Tondat (1993) gaan iets dieper in op de vermeende her- of verbouw die Pauwels terzijde 
noemde. Zij schrijven: ‘Toen er een noodkapel opgericht werd, werd deze na een tweede zware overstroming 
(1376-1377) volledig verwoest. Tijdens de grote herstelling, in feite een nieuwbouw, werd de kapel aanzienlijk 
vergroot, zeker in de breedte.’  Het blijft echter onduidelijk, hoe deze meerfasigheid te koppelen valt aan de 
archeologische data die zowel Pauwels als De Vleesschauwer & Tondat presenteren. 
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Figuur 9: De opgravingsplattegrond van Romano Tondat (1980). 
 
In 1993 publiceerde De Vleesschauwer zelf een kort artikel over de opgraving en de kapel, in 
samenwerking met R. Tondat (De Vleesschauwer & Tondat, 1993). In dit artikel gaan zij op basis van 
historische bronnen nader in op de identificatie van de aangetroffen kapel als de St. Janskapel. Dit is 
door De Kraker (2015) besproken (zie § 2.5 en bijlage 1). 
In archeologische zin is het interessant dat de plek in de omgeving tot ‘op de dag van vandaag ‘het 
kerkhof’ werd genoemd’. De Vleesschauwer: ‘Wel was me bekend dat ter plekke vroeger vermoedelijk 
een ‘kerkhof’ moest zijn geweest. Bij een eerdere opgraving (ca. 1970) werden verschillende  
menselijke skeletresten aangetroffen.’ 
De in 1979 geborgen skeletresten zijn in 2015 nader onderzocht (mededeling K.J.R. Kerckhaert, 
SCEZ). Duidelijk werd dat tijdens de opgraving in 1979 niet het skeletmateriaal is verzameld van één 
individu maar dat het er minimaal twee zijn. Tussen het skeletmateriaal zitten namelijk vier 
bekkenfragmenten die niet van één en hetzelfde individu zijn. Van één individu konden geslacht, 
ouderdom en lengte worden vastgesteld. Het gaat hier om een man van boven de 50, die 1,70-1,75 m 
lang is geweest (de lengte is op twee manieren berekend en beide methoden komen tot ongeveer één 
en dezelfde lengte). 
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Het botmateriaal verkeerde in redelijke conditie. Door regelmatig verplaatsen en de opslag in een 
vuilniszak waren sommige botten secundair gebroken. Belangrijkste van deze gebroken botten was de 
schedel. Deze is echter volledig in elkaar gezet. Opmerkelijk aan de schedel is het gebit dat in zeer 
sterke mate gesleten is maar dat nog wel vrijwel alle tanden aanwezig waren. Daarnaast bleek dat 
onder sommige tanden duidelijk sporen aanwezig waren van een ontsteking. 
Op de botten zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op een boven modale peesaanhechting of 
slijtage. Dit alles kan geïnterpreteerd worden als een teken dat deze persoon tijdens zijn leven geen 
zware arbeid/ fysieke belasting heeft gekend. 
 
Onderzoek Dienst Landelijk Gebied (1997) 

In opdracht van de niet meer bestaande Dienst Landelijk Gebied, afdeling Zeeland, heeft RAAP 
Archeologisch Adviesbureau in 1996/97 een archeologische advieskaart opgesteld voor de 
landinrichtingsgebieden Hoek en Philippine (Schute, 1997). Het onderzoek betrof een bureaustudie en 
een veldtoetsing waarbij ook aandacht is besteed aan St-Janscapelle. Schute: “Tijdens het door RAAP 
uitgevoerde veldbezoek werden over de hele lengte van het dagzomende deel van de dekzandrug (laat-
middeleeuwse) puinconcentraties aangetroffen.”  Op een figuur geeft hij op basis van bodemkundige  
informatie weer hoe groot dit dagzomende deel van de dekzandrug is (figuur 8). 17 ook is hierop te zien 
hoe dik de afdekkende kleilaag is, direct om de rug heen. De locatie van de kapel staat vermoedelijk 
verkeerd geprojecteerd, één perceel te noordelijk, namelijk op dat van de heer Hereijgers. Ook is de 
plek van een aantal mesolithische vuursteenconcentraties afgebeeld (zie § 2.6.2). 
Bij het onderzoek zijn grondboringen gezet met het doel de intactheid van de bodem van de 
dekzandrug te kunnen bepalen (figuur 8 en 9). Er is één boorraai dwars over de dekzandrug gezet. Op 
de top van de dekzandrug werd in boring 3 een intact podzolprofiel (een oude bosbodem) aangeboord. 
Desondanks was op de akker zelf, duidelijk te zien dat de rug is aangeploegd en daarmee deels 
verstoord. Dit podzolprofiel zet zich voort op de met klei afgedekte flanken van de dekzandrug voort. In 
de lagere delen, waar de top van het dekzand op meer dan 1,0 m —Mv ligt (Bazen, 1972), zijn echter 
(door de toen natte condities) eerdgronden in plaats van podzolen ontstaan, afgedekt met klei. Op de 
top van de dekzandrug werd in boring 3 een intact podzolprofiel (oude bosbodem) aangeboord. Schute 
concludeerde destijds: “Uit dit booronderzoek is gebleken dat de top van het dekzand grotendeels 
intact is. Een (restant van een) intact bodemprofiel werd in vrijwel elke boring aangetroffen. Daarnaast 
werd in een aantal boringen nog een laag Hollandveen op het dekzand aangetroffen. Ook dit gegeven 
pleit voor een goede conservering van het dekzandniveau in de Groote- of Oude- St. Albertpolder.” 
Desondanks was evenzeer duidelijk dat een deel van de dekzandrug is verploegd en dus aangetast (zie 
§ 2.4: figuur 3). 
 

                                                           
17 Op basis van de bodemkarteringen van Bazen (1972) en Leenders (1996). 
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Figuur 10: De resultaten van het onderzoek van Schute (1997: p. 22, figuur 3), geprojecteerd op de 
bodemkaart van Bazen (1972). In bruin dagzomend dekzand; in donkeroranje dekzand op circa 40 cm -
Mv. 
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Figuur 11: Boorraai 1, ontleend aan Schute (1997: p. 24, figuur 6). 
 

Het onderzoek van Trachet (2010) 

In 2010 tenslotte, bezoekt Jan Trachet, student aan de Universiteit van Gent, in het kader van zijn 
masterproef naar ‘Verdronken dorpen in het zuidoosten van Zeeland’ het voormalig St-Janscapelle 
(Trachet, 2010). Hij beschrijft zijn waarnemingen in het veld: “Gezien er geen weg naar de site lag en 
er geen opvallende herkenningspunten waren in de directe omgeving was het even zoeken vooraleer 
we de exacte locatie konden terugvinden. Van op enige afstand was een zone detecteerbaar, waar de 
grond natter en modderiger was. Mogelijks kan dit gerelateerd worden aan de aanwezigheid van 
(stenen) fundamenten in de ondergrond. Wanneer we deze zone naderden nam het aantal baksteen- 
tegel- en aardewerkfragmenten, waarneembaar aan het oppervlak, ook merkbaar toe. In het 
noordwesten van de circulaire zone vonden we zelfs een (menselijk?) schedelfragment. Buiten de 
circulaire zone konden we nog twee rechthoekige zones waarnemen waar er eveneens een slechtere 
drainage van het oppervlaktewater zichtbaar was, Ook hier waren relatief veel artefacten aan het 
oppervlak te vinden. De verhoging in het microreliëf was slechts in zeer lichte mate waarneembaar. 
Een kleur – en textuurverandering van de ondergrond en de afgelijnde aanwezigheid van middeleeuwse 
artefacten hebben de mogelijke locatie van het middeleeuwse Sint-Janscapelle kunnen bevestigen.” 
Zijn kaartje, figuur 12, vertoont overeenkomsten met de bevindingen van  
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De Visser & Kerckhaert (zie navolgende paragraaf). De ‘circulaire zone’ is ongeveer dezelfde als 
locatie A op perceel N25. De noordoostelijke puinplek komt overeen met locatie B, terwijl de 
zuidoostelijke rechthoekige zone niet eerder opgemerkt lijkt te zijn. 

Figuur 12: De veldwaarnemingen van Trachet (2010: p. 169, figuur 46). Rode cirkel = de kapel; rode 
rechthoeken zijn puinconcentraties. Schaal 1:7500. 
 
 
Interview met grondeigenaren (2014/2015) 

De bekende delen van de vindplaats liggen verspreid over de akkers van drie eigenaars: Coene, 
Hereijgers en De Vleesschauwer-Van de Keere. Met alle eigenaren heeft een gesprek plaatsgevonden 
dat is afgenomen en genotuleerd door F. Weemaes (gemeente Terneuzen) en K.-J. Kerckhaert (SCEZ). 
De in 1979 blootgelegde kapel is aangetroffen op het perceel dat in eigendom is van mevr. De 
Vleesschauwer-Van de Keere (figuur 13: A). Op luchtfoto’s is duidelijk te zien dat ter hoogte van de 
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opgegraven resten een vlek te zien is (§ 2.4). Een soortgelijke vlek is ook aanwezig op het noordelijk 
aangrenzende perceel van dhr. Hereijgers. Hier is echter nog geen fundering aangetroffen. Dhr. 
Hereijgers gaf zelf in een gesprek aan dat hij tijdens het ploegen van de akker wel degelijk bakstenen 
boven ploegt en dat hij die recent in een rechte lijn heeft aangetroffen. Hij beschrijft het zelf alsof hij 
een muur aanploegt (figuur 13:B).  
 
Volgens Marc de Vleesschauwer kan dit kloppen. Hij vertelde dat hooguit een paar jaar na de  
opgravingen in 1979 op het perceel, dat nu door Hereijgers in bezit/gebruik is, draineringswerken 
werden uitgevoerd. Daarbij kwamen uit verschillende sleuven steen/puinresten naar boven. Die sleuven 
waren echter wat zuidelijker gelegen en dichter bij het perceel waar de fundamenten van de kapel zijn 
gevonden. De Vleesschauwer heeft hiervan foto’s gemaakt. 
 

Figuur 13: De ligging van kapel (A) en puinconcentratie (B) op basis van gesprekken met eigenaren (bron: 
SCEZ/Edufact). 
 
De ligging van de kapel 

De verschillende bronnen geven allen een iets verschillende ligging aan van de kapel. Het 
kaartmateriaal geeft in elk geval aan dat de kapel op het noordelijk deel lag van perceel N25 (figuur 12 
en 13). De genoemde coördinaten in diverse publicaties of archieven zijn in de volgende tabel 
samengevat: 
 

Bron: x-coördinaat: y-coördinaat: Kadastraal: 
Archis / Brand, 1979 43.740 364.640 Noordelijk op perceel sectie N, nr. 

300 
Schute, 1997 43.740 364.640 Noordelijk op perceel sectie N, nr. 

300 
Trachet, 2010 43.625 

(bij benadering) 
364.460 
(bij benadering) 

In het midden van perceel sectie N, 
nr. 25 
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De Visser & Emaus, 
2014 

43.675 364.525 Noordelijk op perceel sectie N, nr. 25 

Tabel 2. De ligging van de St. Janskapel volgens de verschillende bronnen. 
 
De locatie zoals Trachet die geeft, is bij benadering, d.w.z. afgeleid van zijn figuren (Trachet, 2010: 
figuur 46). Hij geeft geen coördinaten weer. Wat opvalt is dat zijn locatie iets zuidelijker is, dan de door 
Visser & Emaus (2014: figuur 4-14) aangeduide locatie. Ook valt op dat de coördinaten zoals 
aangegeven in Archis en ook door Schute gebruikt, een nog noordelijker locatie aangeven. Een en al 
overziend lijkt het waarschijnlijk dat de kapel op het noordelijk deel van perceel N25 ligt, daar waar op 
de luchtfoto’s en het AHN een cirkelvormige structuur zichtbaar is (zie § 2.3 en 2.4). 
 
2.6.2 De mesolithische vondsten 
Vondsten uit het laat paleolithicum of het mesolithicum zijn in Zeeland schaars; in St. Janscapelle 
werden bij de veldtoets in 1997 verspreid over drie (soms diffuse) concentraties 32 vuurstenen afslagen 
en werktuigen aangetroffen, die vermoedelijk in het mesolithicum gedateerd kunnen worden (figuur 10 
en tabel 3). 
 

Cat. 
nr.: 

Archis 
nr.: 

Grootte: Afslag: Kling: Klingkern: Krabber: Afslagkern: Aantal: 

21 44965 60x140 
m 

3 1 2 - - 6 

22 44966 25x60 m 8 2 1 3 1 15 
23 44967 25x50 m 6 4 1 - - 11 
Totaal: - - 17 7 4 3 1 32 

Tabel 3. De mesolithische vondsten van St-Janscapelle. 
 
Zowel uit het laat paleolithicum (ca. 35.000-8.800 voor Chr.) als het mesolithicum (ca. 8.800-4.000 voor 
Chr.) zijn in Zeeuws-Vlaanderen sporen van enkele jachtkampementen van nomadische groepen 
jagers-verzamelaars aangetroffen. Bij Axel werden vondsten uit de Tjonger-cultuur (laat paleolithicum) 
aangetroffen, terwijl in Aardenburg, Nieuw-Namen en Axel mesolithische vuursteenconcentraties en 
haardkuilen zijn opgegraven (Trimpe Burger, 1967; Van Heeringen, 1986, 1991; Jongepier, 1994). De 
typische mesolithische vuurstenen werktuigen (de zogenaamde microlithen, naar hun formaat) zijn 
daarnaast in Heille, Sint-Kruis en Koewacht aangetroffen (Jongepier, 1995). Vrijwel al deze vondsten 
werden op pleistocene dekzandruggen aangetroffen. Alleen de vondsten uit Nieuw-Namen zijn op een 
nog oudere afzetting aangetroffen: een tertiaire, geërodeerde vereffeningsheuvel, hoewel ook deze 
gedeeltelijk met pleistoceen dekzand is overdekt. 
De in § 2.6.1 beschreven intactheid van (een deel van) de dekzandrug heeft vooral relevantie voor de 
mesolithische vindplaatsen. Deze bevinden zich in principe op de top van de oorspronkelijke 
bosbodem, de podzol. Als deze nog deels intact aanwezig is, kan dit duiden op een goed fysieke 
kwaliteit. De gaafheid van de rug lijkt, zeker op de flanken, goed te zijn. Op de top van de rug is dit 
minder; deze is aangeploegd (figuur 5). Ook de vondsten aan de oppervlakte, dus in de bouwvoor, 
wijzen op een verploeging en verstoring van de vindplaats(en). De aangetroffen vuursteenconcentraties 
worden begrensd door de latere kleiafdekking. Dit gegeven impliceert dat op de flanken van de rug én 
onder het kleidek nog sporen van mesolithische bewoning kunnen worden aangetroffen. De 
conservering is afhankelijk van de hoogte van de top van de podzol en de archeologische sporen ten 
opzichte van het peil van het grondwater (archeologische organische artefacten blijven bewaard onder 
het grondwater in zuurstofloze of zuurstofarme omstandigheden). Waarschijnlijk is de conservering als 
matig in te schatten. Concluderend kunnen op de flanken van de dekzandrug intacte 
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vuursteenvindplaatsen voorkomen, waar bijvoorbeeld haardplaatsen zijn te verwachten, terwijl deze op 
het dagzomende deel van de rug verploegd zullen zijn. 
 
2.6.3 Het perceel van dhr. Hereijgers 
Archeologische gegevens over het perceel van Hereijgers zijn niet voorhanden; om die reden is 
gekeken naar de ruimtelijke ontwikkeling van het perceel en de hierop staande gebouwen op 
verschillende historische kaarten. De vroegste kaart waarop het boerderijperceel van dhr. Hereijgers 
aan de Kapellestraat zichtbaar lijkt te zijn, is op een kaart van de Albertpolder van Lucas Horenbault uit 
1620 (figuur 14a). Deze kaart werd getekend en geschilderd door landmeter Lucas Horenbault die ook 
gedurende een aantal jaren dijkgraaf was van de polder Op deze kaart zijn  twee gebouwen zichtbaar 
direct ten westen van de inbraakgeul (zie § 2.2). Ook op een kaart van W.T. Hattinga uit 1745 is een 
gebouw afgebeeld (figuur 14b), naar de ervaring leert meestal de vroegste kaart die een nauwkeurige 
projectie in deze regio mogelijk maakt. De kadastrale minuut (1811-1832; figuur 14c) maakt duidelijk 
dat er begin 19e eeuw sprake is van 6 verschillende gebouwen, bij elkaar in de ‘Oorspronkelijke 
Aanwijzende Tafel’ (OAT).18 De situatie blijkt niet goed vergelijkbaar met de situatie zoals Hattinga, met 
een meer gespreide bebouwing, weergeeft. De OAT maakt verder duidelijk dat er een rietland oostelijk 
langs het erf loopt, in feite de kleine verlande inbraakgeul die in zuidelijke richting tot aan de 
dekzandrug doorloopt (zie § 2.2 en Bazen, 1972). Westelijk van het erf heeft een boomgaard gelegen. 
In de navolgende eeuw verandert aan deze situatie weinig. En niet afgebeelde kaart uit 1912 maakt 
duidelijk dat er waarschijnlijk in de 19e eeuw zuidelijk een lange structuur (stal?) aan is toegevoegd. De 
situatie anno 2015 is echter geheel anders: de boerderij is ingrijpend herbouwd waarbij alleen het 
woonhuis, de meest noordwestelijke structuur, lijkt te zijn behouden in originele staat (figuur 14d). Na 
de overname van de boerderij door Hereijgers, in het laatste decennium van de vorige eeuw, zijn er 
nieuwe stallingen/schuren bijgebouwd. 
 
 

                                                           
18 De OAT is het naslagwerk met de bij de kaart behorende kadastrale informatie. 
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Figuur 14a en b: Het boerderijperceel van Hereijgers op diverse kaarten (a: Lucas Horenbault, 1620, 
bron: De Kraker e.a., 1993; b: W.T. Hattinga, 1745, bron: Zeeuws Archief). 
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 Figuur 14c en d: Het boerderijperceel van Hereijgers op diverse kaarten (c: kadastrale minuut 1811-
1832, bron: www.watwaswaar.nl; d: Google Earth, 2013). 
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2.6.4 Archeologische verwachting voor overige archeologische vindplaatsen 
Gezien de geologische opbouw in het onderzoeksgebied kunnen op verschillende niveaus oudere 
vindplaatsen worden verwacht: 

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

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

 

2.7 Verstoringsgegevens 
Er zijn geen verstoringen bekend. Alleen de cirkelvormige structuur (zie § 2.4) zou een latere 
vergraving kunnen betreffen. Het Geoloket Zeeland geeft geen informatie over aanwezige leidingen 
behalve een zuurstof leiding die langs de westzijde van het perceel van Hereijgers in zuidelijke richting 
loopt tot aan de grens en daarbij de verkavelingsrichting volgt (bron: www.zldgwb.zeeland.nl/geo/). 
 

http://www.zldgwb.zeeland.nl/geo/
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3 Conclusie en Advies 

3.1 Conclusies 
De conclusies worden gegeven in de vorm van antwoorden op de specifieke onderzoeksvragen uit het 
Plan van Aanpak.  
 
Onderzoeksvragen 
• Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het onderzoeksgebied 

bekend?  
In het onderzoeksgebied is een deel van een laat middeleeuwse kapel van het in 1488 verdronken 
St. Janscapelle opgegraven, en is een aantal puinconcentraties aangetroffen. Op luchtfoto’s zijn 
over een groot deel van de aangeploegde dekzandrug lineaire structuren zichtbaar die vooralsnog 
als perceelsgreppels zijn geïnterpreteerd en die mogelijk samenhangen met de laat middeleeuwse 
bewoning en het gebruik van de zandrug. Daarnaast zijn mesolithische vuurstenen artefacten 
verzameld die ruwweg in drie concentraties lagen (Schute, 1997). Al deze vondsten liggen op een 
zuidwest-noordoost georiënteerde dekzandrug die in de late middeleeuwen ingebed is geraakt in 
mariene poelafzettingen (Bazen, 1972). 
Het is ondanks de opgravingsgegevens (Pauwels, 1980) niet geheel duidelijk waar de kapel exact 
is aangetroffen, maar waarschijnlijk op het noordelijk deel van perceel N25. Verder mag opgemerkt 
worden dat zowel mesolithische vindplaatsen als resten van het St. Janscapelle op de flanken van 
de dekzandrug aanwezig kunnen zijn, en indien ze daar liggen zelfs beter bewaard zullen zijn dan 
op het aangeploegde deel van de dekzandrug. 
Ten noorden van de dekzandrug ligt een boerderij, het erf van dhr. Hereijgers. Op deze plaats 
stond al een boerderij in 1620, zoals dat op een kaart van de Albertpolder figuratief wordt 
weergegeven. Na de overname van de boerderij door Hereijgers, in het laatste decennium van de 
vorige eeuw, zijn er nieuwe stallingen/schuren bijgebouwd. 
 

• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in 
het gebied? 
De gespecificeerde verwachting voor nog onbekende archeologische waarden laat zich als volgt 
samenvatten. 
• Op en in de midden en laat pleistocene fluviatiele afzettingen van de Schelde, de Formatie van 

Koewacht, kunnen resten uit het midden paleolithicum worden verwacht. Het is echter  
onduidelijk hoe groot deze kans moet worden ingeschat. Dit niveau is gezien de diepteligging 
amper relevant (>7 m –NAP); 

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

• Op de dekzandrug kunnen sporen vanaf het laat paleolithicum worden aangetroffen; met name 
uit de periode ijzertijd–vroege middeleeuwen kunnen sporen verwacht worden. De verwachting 
hiervoor is middelhoog. Sporen uit het neolithicum-bronstijd is laag; in die periode was de 
dekzandrug waarschijnlijk met veen overdekt (Vos & Van Heeringen, 1997). 

•  
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• Wat is de verwachte diepte en verspreiding waarop eventuele archeologische resten voorkomen? 
Over de exacte diepte en verspreiding van zowel mesolithische vondsten als met St. Janscapelle 
samenhangende bewoningssporen en perceelsgreppels, is weinig bekend. Brand schrijft dat de 
sporen van de kapel op 80 cm –Mv zichtbaar zijn (zie § 2.6.1). Aangenomen mag worden dat 
beneden een zekere (absolute) diepte geen sporen meer voorkomen, omdat een te laaggelegen 
ligging nadelen had: men woonde immers op de rug omdat die hoog lag. Op de advieskaart (figuur 
13) is een 80 cm –Mv contour aangehouden als uitgangspunt en houvast voor vervolgonderzoek.19 
Deze contour kan lopende eventueel vervolgonderzoek wijzigen. Overigens moet opgemerkt 
worden dat de rug een akkerareaal bood in de late middeleeuwen; de greppelstructuren lijken daar 
ook op te duiden. Er kan dus onderscheid gemaakt worden tussen bewoning en gebruik. 
De verspreiding van laat middeleeuwse sporen kan non-destructief in kaart worden gebracht: zie 
verder § 3.2. De verspreiding van mesolithische vondsten op non destructieve wijze in kaart 
brengen is eveneens mogelijk, maar niet eenvoudig en bovendien (zeer) kostbaar. Voor het in § 3.2 
uitgewerkte voorstel geldt een aantal uitgangspunten: 

o Sporen uit het mesolithicum zijn zeldzaam in Zeeland; 
o Op de flanken van de rug kunnen relatief (zeer) gave –niet verploegde- mesolithische 

vindplaatsen worden aangetroffen; 
o Gezien wat er aan archeologische en landschappelijke informatie voorhanden is, is het te 

onderzoeken gebied waarvoor toestemming is verleend relatief groot; 
o Non destructief onderzoek (of het nu proefputjes of hoogkwalitatieve boringen betreft, of 

combinaties van technieken) over een dergelijk oppervlak van doorgaans kleine 
mesolithische kampementen is arbeidsintensief en (bijzonder) kostbaar; 

o Het is mogelijk om op basis van landschappelijke (bodemprofiel!) variabelen een zone af te 
bakenen waarbinnen deze vindplaatsen verwacht kunnen worden (en ook daadwerkelijk 
aanwezig zijn gezien het onderzoek van Schute in 1997). 

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

omgegaan?  
Indien bodemverstorende werkzaamheden op het terrein zullen plaatsvinden dient de locatie van 
de bodemingrepen vooraf archeologisch te worden onderzocht binnen de AMZ-cyclus en conform 
de eisen van de vigerende versie van de KNA. 

 
• Is in het onderzoeksgebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke (non-destructieve) methoden 

zouden hierbij kunnen worden ingezet? 
Ja, vervolgonderzoek is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in de aard, datering en ruimtelijke 
verspreiding van de archeologische resten zowel uit het mesolithicum, de late middeleeuwen als op 
het perceel van Hereijgers. De verwachte verspreiding van de resten is weergegeven op figuur 13. 
Deze is gebaseerd op een aanname: beneden de 80 cm –Mv zullen geen bewoningssporen 
voorkomen. 

                                                           
19 Dit is dezelfde maat als Brand noemt. Beseft moet worden dat de top van de dekzandrug aangeploegd is en 
oorspronkelijk iets hoger gelegen zal hebben. Een deel is simpelweg in de bouwvoor opgenomen. De 80 cm-
contour betreft de nog intacte, niet aangeploegde top van de dekzandrug, op basis van het onderzoek van Bazen 
(1972). Binnen de contour ligt het dekzand dus op 80 cm –Mv of hoger. 
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Geadviseerd wordt deze verspreidingszones door middel van non-destructief vervolgonderzoek te 
verifiëren en bij te stellen. Een verkennend landschappelijk hoog kwalitatief booronderzoek kan 
uitsluitsel geven over de mate van verstoring en aard van het bodemtype en daarmee de kans op 
het voorkomen van mesolithische kampementen. Tegelijkertijd kan dit booronderzoek, aangevuld 
met een oppervlaktekartering, aanvullend karterend booronderzoek en geofysisch onderzoek een 
beeld opleveren over de verspreiding van laat middeleeuwse bewoning. Dit wordt verder uitgewerkt 
in § 3.2. 

 

3.2 Advies 
Bestemmingsplan buitengebied 

In het bestemmingsplan buitengebied is vastgelegd dat voor het onderzoeksgebied een archeologische 
dubbelbestemming geldt. Hieraan is binnen het AMK-terrein de Waarde-Archeologie 1 toegekend, d.i. 
vrijstelling voor onderzoek tot 100m2/0,5 m –Mv (zie figuur 1) en daar buiten Waarde-Archeologie 3 
toegekend, d.i. vrijstelling voor onderzoek tot 1000m2/0,5 m –Mv. Op basis van het in dit rapport 
beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd blijven. 
 
Archeologisch vervolgonderzoek 

Op basis van het bureauonderzoek is modelmatig (en beperkt door toestemming voor 
vervolgonderzoek) een onderzoeksgebied afgebakend voor vervolgonderzoek (figuur 15). Het 
vervolgonderzoek dient meer inzicht te geven in de exacte begrenzing van zowel mesolithische sporen 
als laat middeleeuwse sporen. Op basis van de in § 3.1 geschetste overwegingen en uitgangspunten 
wordt geadviseerd om binnen deze voorlopige grens een combinatie van geofysisch onderzoek, 
booronderzoek en aanvullende oppervlaktekartering uit te voeren. Hierbij geldt de volgende fasering en 
motivatie: 

1. Op basis van de aangegeven contour worden tien hoog-kwalitatieve boorraaien dwars over 
de rug gezet. De boringen worden lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands 
Normalisatie-instituut, 1989). De boringen staan om de 10 meter. De boringen worden 
idealiter machinaal gezet met een aqualock systeem. Het bodemprofiel wordt tot 20 cm 
boven de intacte bodem en tot 20 cm in de C-horizont bemonsterd en gezeefd. Het 
monster van het geroerde deel en niet geroerde deel wordt apart bemonsterd en gezeefd. 
Ook laat middeleeuwse sporen en vondsten worden uiteraard geregistreerd. 
Motivatie: dit heeft met name tot doel in detail de intactheid van het bodemprofiel te 
bepalen, alsmede het type bodemprofiel, in relatie tot de verticale spreiding van eventuele 
artefacten en microdebitage; uiteindelijk moet het landschappelijke beeld uitsluitsel geven 
over de begrenzing van de mesolithische vindplaats(en) alsmede een landschappelijke 
inbedding opleveren van de laat middeleeuwse sporen; 

2. Geadviseerd wordt om aanvullend het gebied systematisch af te lopen. Hiertoe dient het 
perceel in vakken te worden ingedeeld. De vondsten worden per vak verzameld en 
verwerkt tot een vondstverspreidingskaart. Deze kaart betreft een vondstverspreiding op 
basis van materiaalcategorie en datering. Bij de oppervlaktekartering kan eventueel 
gebruik worden gemaakt van publieksparticipatie en de AWN. Deze oppervlaktekartering 
dient aangevuld te worden met een slootkantinspectie. 
Motivatie: de kartering geeft op snelle en goedkope wijze inzicht in de aanwezigheid van 
archeologische resten in de ondergrond, of ruimtelijk-functionele verschillen hierin. De 
beperking ligt erin dat alleen aangeploegde resten zo kunnen worden gekarteerd; 
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3. Wat betreft St. Janscapelle wordt het zo verkregen beeld aangevuld met een 
magnetometrische scan in het afgebakende gebied. Het kan zijn dat die afbakening op 
basis van de bovenbeschreven stap al kan worden aangepast en ingeperkt. 
Motivatie: de scan heeft tot doel op relatief snelle en goedkope wijze het voorkomen van 
steenbouw in kaart te brengen. Om die reden is het zinvol te starten op de plek van de 
kapel en van daaruit te werken. Idealiter wordt zo de begrenzing van magnetische 
anomalieën in kaart gebracht. Deze anomalieën duiden dus vooral op baksteen in de 
ondergrond. Houtbouw kan maar moeilijk worden gemeten (zie stap 3); 

4. Op basis van het zo verkregen beeld kan worden ingezoomd op zones met veel mogelijke 
steenbouw of relatief dichte bewoning. Deze worden met behulp van elektrische 
weerstandsmeting verder onderzocht om bijvoorbeeld individuele structuren (huizen, kapel, 
wellicht ook greppelstructuren) in kaart te brengen. Idealiter worden deze weer 
gecontroleerd met behulp van een aantal controleboringen. 
Motivatie: Dit geeft inzicht in individuele structuren en de mogelijke functie en grootte 
ervan. 
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Figuur 15: Advieskaart St. Janscapelle. 
 
Ter plekke van het perceel van Hereijgers dient aanvullend op het bureauonderzoek en conform de 
Richtlijnen van de provincie Zeeland een verkennend booronderzoek uitgevoerd te worden. Dit 
onderzoek dient minimaal uit te gaan van 8 boringen per hectare, in dit geval wordt echter een hogere 
boordichtheid aanbevolen van welke de strategie uitgewerkt dient te worden in een Plan van Aanpak 
van de uitvoerder. Gelet moet worden op de optie om eventueel geofysisch vervolgonderzoek uit te 
laten voeren, hoewel het terrein zich hier slecht voor lijkt te lenen (te veel bebouwing, hekwerk e.d.). 
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De boringen worden uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een 
diameter van 3 cm. De boringen worden lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-
instituut, 1989) beschreven en digitaal ingemeten in RD en NAP. De boringen worden gezet tot in het 
Hollandveen zodat hiermee niet alleen de vragen m.b.t. de Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen 
worden beantwoord maar ook een kartering plaatsvindt voor de IJzertijd/Romeinse tijd. Per raai wordt 
één boring gezet tot in de top van het dekzand. Voor het dekzand geldt dat een dergelijke hoeveelheid 
boringen geldt als een verkenning. De kans op het aantreffen van vindplaatsen uit het Paleolithicum - 
Neolithicum is zeer klein op basis van een dergelijk booronderzoek. Wel kan worden vastgesteld of de 
top van het dekzand intact is en of de verwachting moet worden bijgesteld. 
 
Overweging 

De bovenbeschreven onderzoeksopzet is complex en kostbaar. Dit hangt vooral samen met de 
overweging dat zowel onderzoek gedaan wordt naar de mesolithische sporen als het laat middeleeuwse 
St. Janscapelle. Wanneer de gemeente besluit zich te beperken tot de laat middeleeuwse sporen wordt 
de opzet eenvoudiger en goedkoper. Fase 1 kan dan geschrapt worden, terwijl het boorgrid van fase 4 
iets ruimer genomen zou kunnen worden 
 
Onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek 

Beide vindplaatsen/Algemeen: 
• In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?  
• Welk bodemtype komt waar voor? 
• Wat is de gaafheid van dit profiel? 
• Wat is de grondwaterstand ter plaatse? 
• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in 

het gebied? 
• Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte aan te passen voor deze vindplaats? 
• Dient de zone van ruimtelijke vondstverspreiding op basis van het onderzoek te worden aangepast? 
• Zijn er archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, diepteligging, 

kwaliteit en ruimtelijke verspreiding? 
• Passen de resultaten van het onderzoek bij het beeld van de eerder gedane vondsten? 
 
Middeleeuwen: 
• Is er een ruimtelijk en functioneel onderscheid te maken binnen de begrenzing van de vindplaats 

(bijvoorbeeld kerk, kerkhof, uithof, huizenbouw)? 
 
Mesolithicum: 
• Wat zegt de bodemopbouw en het landschap over de kans op mesolithische sporen (haardkuilen, 

vuursteenscatters)? 
• Indien vuursteen wordt aangetroffen: wat is hiervan de exacte datering en kan op typologische 

gronden meer duiding aan dit materiaal worden gegeven? 
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Figuur 15. Advieskaart St. Janscapelle. 
 
Tabel 1. De ligging van de St. Janskapel volgens de verschillende bronnen. 
Tabel 2. De mesolithische vondsten van St-Janscapelle. 
 
Bijlage 1. Tekst A. de Kraker (2015). 
Bijlage 2. Brief P.J. Brand (1979; bron: ZAA dossier 2702). 
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Bijlage 1. Tekst A. de Kraker (2015) 

Inleiding 
De elf leemten die in dit rapport worden besproken zijn allemaal locaties die door overstromingen zijn 
verlaten. Het gaat in twee gevallen (St. Janskapel en Steelandt) om locaties die in 1488 zijn 
overstroomd, acht locaties zijn overstroomd in de jaren 1584-1586, Vremdijcke is overstroomd in 1600.  
In alle gevallen heeft de overstroming het landschap waarin de locaties hebben gelegen grondig 
veranderd in termen van dikte van de kleilaag of juist het verdwijnen van de oude cultuurlaag door 
langdurige erosie. Tevens is ook de volledige infrastructuur van wegen, sloten en erfscheidingen 
verdwenen dan wel onder een kleilaag begraven.  
De overstroming in 1488 vond plaats door het stilleggen van het herstel- of onderhoudswerk aan de 
zeesluis te Nieuwersluis (halverwege Philippine en Hoek). Gedurende de periode 1488-1494 is het 
gebied ten oosten daarvan tot in de straten van Axel overstroomd geweest. In april 1494 werd een 
begin gemaakt met de aanleg van de 25 km lange Landdijk van de Vier Ambachten, die in Boekhoute 
begon en in een boog naar het oosten liep, vervolgens naar het noorden afboog en verder langs de 
westkant van Axel liep en tenslotte in Terneuzen uitkwam, waarvan de Noordstraat nog een restant is. 
In dit gebied overstroomden: Vremdijcke, Willemskercke, Coudekercke, Hertinghe, Steelandt, 
Hughersluus, Moerkerke, Peerboom, Nieuwkerke en de locatie met de St. Janskapel (De Kraker 1997, 
23-26). Vremdijcke is tegen 1500 herdijkt, Willemskercke in 1518. In de Koudepolder (1545) en de 
Lovenpolder (1548) is na hun bekijking geen oud dorp herbouwd. Het latere Hoek, is in feite het nieuwe 
Vremdijcke geworden. 
De overstromingen tussen 1584 en 1586 vonden plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In 1584 werd 
de zeesluis te Kampen vernield, daarna die te Nieuw-Othene en in 1586 werd de Landdijk van de Vier 
Ambachten ten westen van Axel (Buucxgate) vernield met nog verder naar het oosten ook de 
Schoordijk (op de grens van Axel- en Hulsterambacht). In het noorden volgde het water vanuit het 
Campense gat de Watergang van Beoostenblije en splitste bij de zogeheten Aelbrechtszee af meer 
naar het oosten. Via het Otheense gat maakte het water een nieuwe kreek met aftakkingen tot 
bezuiden Zaamslag. Hier overstroomden de dorpen Aendijcke, Othene en Zaamslag. Ook Triniteyt 
overstroomde, maar werd in 1589 herdijkt. In het gebied bij Axel overstroomde het uitgemoerde gebied 
ten zuiden van Axel tot aan het ‘hoge land’ van Zuiddorpe. Hier overstroomden Beoostenblije en 
Zuiddorpe (alleen bij springtij). Door de grote watermassa’s die via het gat van Buucxgate bezuiden 
Axel stroomden zijn zeker restanten van vroegere dorpen in het Braakmangebied, reeds in 1488 
overstroomd, verder opgeruimd, behalve daar waar de ondergrond uit taai veen bestond. Hier is in 
1612 de St. Janskapel in de Albertuspolder herdijkt. 
Bij dit onderzoek naar de elf leemten gaat het om drie hoofdvragen: 

a. Wat is het belang van de site geweest en/of de activiteit die erop plaatsvond? 
b. Hoe was de situatie vlak voor het verdwijnen? 
c. Wat is de mogelijke locatie van de site? 

 
Wat betreft het bepalen van het belang, is het nodig iets over ontstaan en achtergrond te zeggen. 
Indien het om een parochie gaat kan het belang worden bepaald aan de hand van het aantal 
inwoners/huizen. Bij al de dorpen gaat het vrijwel uitsluitend om kleine boerderijen en hoven, 
losstaande huisjes, boomgaarden met in het midden een kerk, omgeven door kerkhof en kerkhofmuur. 
De belangrijkste bronnen hiervoor zijn belastingkohieren. Voor de vijftiende eeuw is dat de haardtelling 
(De Smet, 1935), voor de zestiende eeuw zijn dat de jaarlijkse ommestelling in het ambacht en het 
kohier van de Twintigste (XXe) Penning (Grapperhaus, 1982, 106 e.v.). Bij de haardtelling gaat het in 
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feite om het aantal woningen, want in beginsel heeft elke woning een haardplaats. Bij de jaarlijkse 
omstelling of ‘pointinghe’ gaat het om een belasting die voor het graafschap diende te worden 
opgebracht (Maddens, 1978, 159 e.v.). Elk jaar vroeg de graaf een bede (belasting) die per regio 
verder werd verdeeld, zelfs tot op parochieniveau. In 1571 en 1572 werd de zogeheten XXe Penning 
geheven, een belasting op onroerend goed. Dit betekent dat alle eigendommen en pachtgoederen in 
een parochie werden belast. Om dit te kunnen doen werden ze geschat.  
Het bepalen van het belang van kastelen en andere domeinen kan op drie manieren. Gegevens over 
het gebouw in termen van grootte, aantal vertrekken, torens, omvang walgracht kunnen een indicatie 
vormen. Dit soort gegevens is te vinden in de staten van goed van de kasteelheren. Daarnaast kan 
worden bepaald hoe omvangrijk het domein was waarvan het kasteel het middelpunt was, dus hoeveel 
land, bos, tienden, molens en andere rechten het domein rijk was. Daartoe verschaffen de 
domeinrekeningen belangrijke gegevens. Zijn deze er niet dan kan gebruik worden gemaakt van de 
everingboeken, registers waarin alle percelen van een poldergebied staan omschreven (de Kraker, 
2001). Een derde wijze is om vast te stellen hoe belangrijk de kasteelheer zelf was, welke ambten hij 
bekleedde, politieke functies hij had en hoe hij zijn invloed ten behoeve van zijn domein en de streek 
waarin het lag, heeft aangewend. 
Het bepalen van de toestand vlak voor het verdwijnen kan aan de hand van domeinrekeningen en 
vooral ook de correspondentie tussen belanghebbenden in het gebied. Dit betreft correspondentie 
tussen lokale overheden en functionarissen, tussen militaire bevelhebbers en ontvangers van goederen 
en voorraden van forten.  
Het bepalen van de locatie kan aan de hand van genoemd bronnenmateriaal en kaarten. Daarnaast 
kunnen ook luchtfoto’s dienst doen. Het blijft een erg lastige zaak om de gegevens uit de 
everingboeken ruimtelijk te vertalen. Dit probleem vloeit voort uit het feit dat het toenmalige landschap 
er geheel anders uitzag dan nu. Percelen worden in het everingboek aangeduid met gebruiker, 
eigenaar, grootte en ligging noord, zuid, oost en west ten opzichte van andere percelen. Genoemde 
wegen en waterlopen zijn in vrijwel alle gevallen verdwenen. De grootte van een perceel zegt nog niets 
over de vorm ervan in termen van lengte en breedte. Wel kan in een aantal gevallen worden bepaald of 
het om blok- of strookvormige percelen gaat. Verder zijn er bij grote percelen van een 
eigenaar/gebruiker soms nadere omschrijvingen, waarbij vaak het woord wal of wallekin valt. Dit 
betekent dat de grotere hoeven veelal omwald [d.i. hier omgracht]zijn geweest. Kaarten uit de periode 
zijn al wel getekend volgens de driehoeksmeting en vrijwel alle kaartmakers zijn ook daadwerkelijk ter 
plekke geweest, zoals Fr. Van de Velde en de Horenbaults. Ondanks de door hen aangebrachte schaal 
moet rekening worden gehouden met afwijkingen tussen 3% en 8%. 
Tenslotte moet bij het bepalen van de huidige locatie van de vroegere site worden rekening gehouden 
met de processen die het landschap na de overstroming hebben veranderd. Daar waar niet is verspoeld 
is opnieuw afgedekt met klei. Door de lichtelijke zeespiegelstijging is het niveau van het huidige 
maaiveld niet automatisch hetzelfde als dat van de bouw van dorpen/kastelen en kloosters rond 1200 
of hun overstromen tussen 1488 en 1600. Echter voordat een afdekking met klei heeft plaatsgevonden, 
zijn is vrijwel alle gevallen waardevolle bouwmaterialen uit het verdronken land weggehaald. Met name 
na 1584 organiseerde Zeeland de systematische afbraak van grote stenen gebouwen in het verdronken 
land. Tot hoe diep in de bodem dit afbraakproces invloed heeft gehad, is moeilijk te bepalen. Er moet 
bovendien rekeningen worden gehouden met het feit dat grote gebouwen, zoals kastelen en 
kerkgebouwen vaak erg diep werden gefundeerd. Inzicht in de vraag hoe diep resten kunnen liggen 
geeft een vroeg ‘archeologisch’ onderzoek naar de ligging van het verdronken Coudekercke (huidige 
Koudepolder). Funderingen – zeer waarschijnlijk van de kerk – lagen door het veen heen tot op het 
zand gefundeerd (Bijlage 4). 
Tenslotte nog de bronnen waaruit de informatie komt. Dit is voor meer dan 75% archiefmateriaal uit de 
periode zelf, dus bronmateriaal uit de eerste hand, van de tijdgenoot. Op grond hiervan is een beeld 
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geschetst met belang, situatie vlak voor verdwijning en de mogelijke locatie dat vergeleken kan worden 
met de huidige stand van archeologische kennis, aangevuld met informatie van bewoners van 
vermeende sites. Het is die vergelijking die tot een meerwaarde kan leiden en de elf leemten in onze 
kennis grotendeels kan opvullen. 
 
Zandstraat – St. Janskapel 
 
Inleiding 
Voor het bepalen van het belang, de situatie vlak voor het verdwijnen en de mogelijke locatie van de 
St. Janskapel benoorden Assenede, zijn archivalia gebruikt over de jaren 1480-1550 en kaartmateriaal. 
 
Achtergrond en belang 
Wanneer de geschiedenis van de St. Janskapel precies aanvangt, is niet bekend. Wel is er in het 
gebied waar de archeologische resten zijn gevonden activiteit ontplooid door onder meer het St. 
Janshospitaal of St. Ten Dullen (Gent), een soort instelling voor zwakzinnigen. Deze instelling verwierf 
land- en moerbezit in het gebied. In 1245 was dit 4 bunder (5,5 ha) moer, gevolgd door 4,5 bunder (6 
ha) in 1278.20 Rond 1280 bezat het St. Janshuis al flink wat grond in het gebied van de parochies 
Peerboom en Steelandt. Het is niet uitgesloten dat de kapel naar dit hospitaal is vernoemd en een 
eigen bestaan is gaan leiden. Evenmin is het uit te sluiten dat de kapel vanuit Assenede is gesticht. In 
die tijd lag de kapel in het Huughsambacht, een streek benoorden Assenede in het moergebied.21 De 
omschrijving in het everingboek van dit ambacht is als volgt: 
LVIII “Een beloop angaende an Beuykinswech an de Oostmoerstraet ende lancx der straten oostwaert 
toot Sente Janscappelle voorbi toot int waterloop ande Nieustrate ende lancx den waterloope omme 
commende westwaert toot Beuijkinsweghe ende lancx den weghe totden Moerstraete daer wij 
begonsten”. 22 
Gelet op de omschrijving van de belopen of blokken nrs. LVII, LIX en LX leidden enkele wegen naar de 
St. janskapel. Vanuit het oosten was dat de Oostmoestraat die vanuit het zuiden bereikt kon worden via 
de Beuykinsweg. Aan de oostzijde van de kapel liep de Nieustraat die over een watergang ging en bij 
het land van de Duinenabdij uitkwam (onderdeel van het Lepemoer). 
Kennelijk lag de kapel op een zandopduiking want ook na het inunderen in 1488, bleven resten lang 
bestaan in het verdronken land. 
Het belang van de kapel moet dus worden gezien als dat van een van de minder grote grondbezitters. 
In de loop van de tijd zullen mensen hieraan kleine stukken land hebben geschonken.  Daarnaast moet 
de kapel ook renten hebben ontvangen.23 Met deze inkomsten konden de bedienaars van de kapel 
deze voor de gelovigen openhouden. Zo blijkt er in 1487 zeker een priester aan de kapel te zijn 
verbonden.24 Daar van de kapel geen archief bewaard is gebleven, kan niet worden bepaald hoe groot 
de omvang van dit bezit was. Ook het eerder genoemde everingboek is in de omschrijving van de 
afzonderlijke percelen te summier om een reconstructie van grondbezit per gebruiker/eigenaar toe te 
laten. Zoals dat zo vaak het geval is (vgl. Tempel bij Zaamslag), wilden er ook mensen bij de kapel 
worden begraven, zeker de bedienaars van de kapel. Dit verklaart ook de aangetroffen skeletresten, 
waarvan bij de aanleg van de Albertuspolder in 1612 nogmaals het bewijs werd geleverd, hetgeen vele 
decennia later nogmaals door getuigen werd bevestigd 25. De vraag of de kapel ook is doorontwikkeld 

                                                           
20 Gottschalk (1984), 121 en 130. 
21 De Vleesschauwer en Tondat (1993), 185. 
22 RAG, Rijke Gasthuis, 11, fol 26vo-27vo. 
23 De Vleesschauwer (1994), 162 
24 De Vleesschauwer (1994), 163. 
25 De Vleesschauwer (1994), 161. 
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tot een klooster of een parochie, moet ontkennend worden beantwoord.  De St. Janskapel kwam niet 
voor in het overzicht van het haardstedengeld en al evenmin bij het overzicht van de parochies en hun 
bedienaars in de Vier Ambachten.26 Over de aanwezigheid van een klooster is De Vleesschauwer 
sceptisc, hooguit een bijhuis.27 
 
Toestand vlak voor het verdwijnen 
Bij herstel van de sluis te Nieuwersluis (halverwege Philippine en Hoek) werden in augustus 1488 de 
werkzaamheden door oorlogshandelingen onderbroken. Als gevolg daarvan ontstond een groot 
doorbraakgat waardoor het achterliggende en uitgemoerde gebied, o.a. het Lepemoer, werd 
overstroomd. Diverse springvloeden en stormen hebben de overstroming tot in Axel gebracht, waardoor 
het na de Vrede van Cadzand (1492) tijd werd om de schade te herstellen. Dit gebeurde met de aanleg 
van de 25 km lange Landdijk van de Vier Ambachten in 1494, lopend van Boekhoute naar Terneuzen. 
 
 

 
 
Fig. 11.1. Uitsnede uit de kaart van Franchoys van de Velde (zie Bijlage 3) uit circa 1550 met daarin de 
locatie van de St. Janskapel (RAG, K&Pl. 2644). 
 
Kennelijk is de kapel erg lange tijd overeind gebleven. Dit was ook het geval met sommige verdronken 
dorpen (zie Steelandt), waar tijdens een inspectie in 1549 nog werd opgemerkt dat de resten van de 
dorpen tot voor kort zichtbaar waren. Gelet op de ligging op een zandrug, is het niet uitgesloten dat de 
bedienaars met behulp van een lage ringdijk de kapel zo lang overeind hebben gehouden. 
 

                                                           
26 Grijpink (1914). 
27 De Vleesschauwer (1994), 165. 
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Fig. 11.2.  Kaart van de ligging van de tiendblokken van onder meer de abdijen Nieuwenbos De Bijloke. 
(RAG, Klooster Nieuwenbos, 281). 
 
Huidige locatie 
Op grond van bovenstaand kaartmateriaal en de studie van De Vleesschauwer en Tondat (1993) en 
Trachet (2009/10) is de locatie bekend.28  Het is echter geen dorp of parochie geweest, want als 
zodanig is het nimmer in de bronnen vermeld, noch komt het voor in de lijst van het haardstedengeld. 
Het was dus een min of meer geïsoleerde kapel in het moergebied. 
  

                                                           
28 Trachet (2009-2010), 63-68 en fig. 43-53. De Vleesschauwer (1994); Aangeleverd dossier 2702 over de St. 
Janskapel. 
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Bijlage 2. Brief P.J. Brand (1979; bron: ZAA dossier 2702) 
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