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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, Zuiddorpe hof van Moere of kasteel Rommerswaele 1, en geeft adviezen over eventueel te nemen vervolgstappen in de vorm van archeologisch non-destructief veldonderzoek (fase 2).
Ten oosten van Zuiddorpe zijn luchtfotosporen waargenomen die mogelijk in verband kunnen worden
gebracht met resten van het kasteel van Moere / Rommerswaele uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe
tijd. Op basis van onderhavig onderzoek worden in het onderzoeksgebied resten verwacht van dit
kasteel (vindplaats A). Daarnaast worden ten noordoosten van vindplaats A resten van een mogelijk
bergje (Vindplaats B) verwacht. Ten zuidoosten van vindplaats A worden resten van het klooster Ter
Hagen (vindplaats C) en de resten van een mogelijke ferme indigène (een nederzetting uit de IJzertijd /
Romeinse tijd; vindplaats D) verwacht. Daarnaast geldt voor het onderzoeksgebied een hoge
verwachting voor archeologische resten uit de periode Prehistorie t/m Nieuwe tijd.
In het bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen (NL.IMRO.0715.BPBG01-VG99) is vastgelegd dat
voor het onderzoeksgebied een archeologische dubbelbestemming geldt. Aan het grootste deel van het
onderzoeksgebied is de Waarde-Archeologie 3 toegekend, d.i. vrijstelling voor onderzoek tot 1.000 m2 /

1

Het kasteel bij Zuiddorpe heeft in het verleden verschillende namen gehad. Tot in de zestiende eeuw komen namen voor zoals het Hof Ten Moere, Hof van Moere, Moerhof en Hof te Zuiddorpe. Pas in de decennia voor het verdwijnen van het kasteel in de 17e eeuw wordt vrijwel consequent de naam Huis of Hof van Rommerswaele of Rommerswale gebruikt. In het volgende zal voornamelijk de naam kasteel of hof van Moere en kasteel Rommerswaele
worden gehanteerd.
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0,5 m –Mv. Aan het gebied rond boerderij Ter Hagen is de Waarde-Archeologie 1 toegekend, d.i. vrijstelling voor onderzoek tot 100 m2 / 0,5 m –Mv. Op basis van het in dit rapport beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd blijven.
Op basis van onderhavig onderzoek geldt het volgende advies voor vindplaats A (met de volgende fasering):
1.

Op basis van de aangegeven vindplaats contour worden een aantal hoogkwalitatieve boorraaien over de vindplaatsen gezet in een verspringend boorgrid van 30 x 35 m.

2.

Geadviseerd wordt om aanvullend het gebied systematisch af te lopen in de vorm van een
oppervlaktekartering.

3.

Op basis van de resultaten van het booronderzoek en de oppervlaktekartering kunnen mogelijk een aantal zones worden aangewezen met archeologische sporen (zoals grachten en
mogelijk steenbouw) of een concentratie van vondstmateriaal. Deze zone(s) worden met
behulp van elektrische weerstandsmeting verder onderzocht om bijvoorbeeld individuele
structuren in kaart te brengen.

Voor de overige vindplaatsen (buiten de percelen met betredingstoestemming) is eveneens een advies
met betrekking tot vervolgonderzoek uitgebracht (met de volgende fasering):
Vindplaats B:
1.

Er worden twee gekruiste hoogkwalitatieve boorraaien haaks over de aangetroffen afwijking gezet met boringen met een onderlinge afstand van 10 m

2.

Indien aanwijzingen voor een bergje worden aangetroffen kan het onderzoek worden uitgebreid met een geofysisch onderzoek in de vorm van een elektrisch weerstandsonderzoek.
Idealiter wordt dit onderzoek weer gecontroleerd met behulp van een aantal controleboringen.

Vindplaats C:
1.

Geadviseerd wordt om het gebied binnen de vindplaats contour systematisch af te lopen in
de vorm van een oppervlaktekartering.

2.

Op basis van de resultaten de oppervlaktekartering kunnen mogelijk een aantal zones worden aangewezen met een concentratie van vondstmateriaal. Deze zone(s) worden met behulp van elektrische weerstandsmeting verder onderzocht om bijvoorbeeld individuele
structuren in kaart te brengen.

Vindplaats D:
1.

Geadviseerd wordt om het gebied binnen de vindplaats contour systematisch af te lopen in
de vorm van een oppervlaktekartering.

2.

Op basis van de verspreidingskaart en de luchtfotosporen kunnen gericht enkele hoogkwalitatieve boringen worden gezet.
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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, Zuiddorpe hof van Moere of kasteel Rommerswaele 2, 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 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:

2

Het kasteel bij Zuiddorpe heeft in het verleden verschillende namen gehad. Tot in de zestiende eeuw komen namen voor zoals het Hof Ten Moere, Hof van Moere, Moerhof en Hof te Zuiddorpe. Pas in de decennia voor het verdwijnen van het kasteel in de 17e eeuw wordt vrijwel consequent de naam Huis of Hof van Rommerswaele of Rommerswale gebruikt. In het volgende zal voornamelijk de naam kasteel of hof van Moere en kasteel Rommerswaele
worden gehanteerd.
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-

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

-

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

-

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

-

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 B en wel op het hof van Moere of kasteel
Rommerswaele bij Zuiddorpe. De resten van dit kasteel liggen waarschijnlijk ten oosten van Zuiddorpe
en ten noorden van de voormalige abdij Ter Hagen. Als onderzoekgebied heeft de gemeente een cirkel
aangegeven met een straal van 500 meter (figuur 1). Het betreft een landelijk gebied, in gebruik als
wei- en akkerland. In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied ligt het gehucht Nieuwe Molen.
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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).
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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 (http://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 3) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
• 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 gemeentearchief Terneuzen

o

gegevens uit het ZAA (indien aanwezig);

o

historisch-geografisch rapport van De Kraker (2015; zie ook bijlage 1);

• 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. Op het dekzand kunnen resten uit het Laat Paleolithicum en jonger worden
verwacht. Ook in het dekzand komen relevante archeologisch niveaus voor: zogenaamde paleosols of
fossiele bodems (zoals het ‘laagje van Usselo’, een houtskoolrijke laagje uit het Allerød interstadiaal
13.900-12.850 BP). 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

3

Op het moment van schrijven is ARCHIS 3.0 weliswaar gelanceerd maar kan hierin nog geen informatie worden opgezocht. Derhalve is een recente versie van ARCHIS 2.0 gebruikt voor onderhavig onderzoek.
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dient te worden ingeschat. In het gebied komen ook oudere (midden en laat pleistocene) fluviatiele
afzettingen voor van de Schelde: de Formatie van Koewacht. Deze afzettingen liggen onder het
dekzand. Hiervan is zeer weinig bekend, maar in de afzettingen kunnen resten uit het Midden
Paleolithicum worden verwacht.
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 en de
veenvorming in de hand werkte. De vorming van het Hollandveen nam een aanvang. Ten oosten van
het onderzoeksgebied dagzoomt het dekzand (ter hoogte van het gehucht Nieuwe Molen). In de
omgeving van deze dekzandrug is het dekzand waarschijnlijk vanaf het Vroeg Neolithicum 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 is 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 deels 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 en selnering).
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 ondergrond in en in de omgeving van het onderzoeksgebied is in sterke mate beïnvloed door de
getijdekreek die van noord naar zuid door het onderzoeksgebied loopt en min of meer de loop van de
huidige Moerspuische Watergang volgt.

4

Ovaa & Bazen, 1969:

Trans- en regressiemodel:

TNO/NITG 2000:

Datering: 4

Nieuwland

Afzettingen van Duinkerke IIIb

Laagpakket van Walcheren

Na 1300 AD

Deze datering wordt dus door TNO-NITG niet onderstreept.
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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

Geo(morfo)logie
Geomorfologisch (figuur 2) is het onderzoeksgebied op te delen in twee soorten gebieden: (afgedekt)
dekzand en getijdeafzettingen behorende bij een getijdekreek (Stiboka / RGD, 1987).
Ter hoogte van het gehucht Nieuwe Molen ligt een oost-west georiënteerde dekzandrug welke mogelijk
is afgedekt met oud-bouwlandgronden (een esdek; code 3k14 en 3L5). Ook ter hoogte van het dorp
Zuiddorpe ligt een noordoost-zuidwest georiënteerde dekzandrug. Dit verklaart waarschijnlijk de ligging
en vorm van beide nederzettingen. Rond deze dekzandruggen liggen vlaktes van verspoeld dekzand al
dan niet afgedekt door veen en/of overstromingsmateriaal (code 2m9 en 2m14). In het overige deel van
het onderzoeksgebied komen afzettingen voor die in verband kunnen worden gebracht met een noordzuid georiënteerde getijdekreek. Ten westen van het centrum van het onderzoeksgebied ligt een getij(kreek) bedding (een erosiegeul; code: 2r13/14) welke aan weerszijden wordt omgeven door getijdeafzettingen (code 2m35). Het centrum van het onderzoeksgebied ligt in deze afzettingen. Ten oosten
van het centrum ligt eveneens een kleine getij-kreekbedding.

5

Voor het onderzoeksgebied zijn de voor de archeologie niet relevante lagen uit de tabel gelaten.
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De geologische kaart (figuur 3) laat een overeenkomende situatie zien (RGD, 1977). In het onderzoeksgebied liggen (kreek)afzettingen van een Duinkerke IIIb kreek (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van
Walcheren) al dan niet op niet geërodeerde pleistocene afzettingen (Formatie van Boxtel). Verder van
de kreek af komen ook afzettingen van Duinkerke IIIb op Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop) op
pleistocene afzettingen voor. Deze pleistocene afzettingen komen ondiep voor, tussen 1-3 m +NAP).
Ter hoogte van het gehucht Nieuwe Molen liggen de pleistocene afzettingen aan het oppervlak op een
hoogte van meer dan 3 m +NAP.

18

Bodem
De bodem (figuur 4) in het plangebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden (Stiboka, 1980; code:
Mn15A). Poldervaaggronden zijn kleigronden met een grijze, roestig gevlekte ondergrond zonder een
donkere humusrijke bovengrond (De Bakker, 1966). Verder naar het oosten liggen kalkloze vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand met zavel- of kleidek en/of kalkarme poldervaaggronden; zavel (code: kZn21/Mn52C). Ter hoogte van de huidige boerderij Ter Hagen ligt een zone met laarpodzolgronden en/of hoge zwarte enkeerdgronden, beide leemarm en zwak lemig fijn zand (code:
cHn/zEZ21). Volgens de bodemkaart kan in het oostelijke deel van het onderzoeksgebied pleistoceen
zand op een diepte tussen 40 en 120 cm -Mv worden aangetroffen.
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Op de overzichtsbodemkaart van het ruilverkavelingsgebied Zuiddorpe-Clinge (schaal 1:10.000; Van
der Sluijs e.a., 1964) is het onderzoeksgebied gekarteerd als een kreek met daaromheen ‘Nieuwland’
bestaande uit schorgronden (code: Ns) en ‘Nieuwland-op-dekzand’ met dekzand dieper dan 80 cm
(code: Nd). Ter hoogte van het gehucht Nieuwe Molen is ‘Dekzand’ aanwezig, bestaande uit humuspodzolen en roestarme A/C gronden (code: Dh). Deze worden omgeven door ‘Gleygronden’ (code Dg).
Op de gedetailleerde bodemkaart (schaal 1:10.000; figuur 5) van hetzelfde gebied wordt de kreekbedding aangegeven als bestaande uit (middel)grof zand wat op een diepte minder dan 60 cm voorkomt
(code: EK1). De omliggende schorgronden dekken dekzand af. Het dekzand kan worden aangetroffen
op minder dan 40 cm -Mv (code: D1z) of op 80 tot 120 cm -Mv (code: C4z). Het dekzand kan zowel met
als zonder humushoudende bovengrond (A-horizont) voorkomen. Verder naar het oosten komen kalkarme dekzandgronden voor met een humushoudend dek met een dikte van meer dan 50 cm (code:
2E23) of minder dan 50 cm (code: 2HZ12). Deze dekzandgronden worden voor omringd door gleygronden (code: 3Gm3) (Van der Sluijs e.a., 1964).
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In de digitale database van het DINOloket staan een aantal boringen in de directe omgeving van het
onderzoeksgebied aangegeven (http://www.dinoloket.nl; figuur 4). Twee boringen direct ten noorden
(A) en zuiden (B) van de kruising Hazelarenstraat en Kloosterweg laten zien dat de ondergrond bestaat
uit een deklaag van klei (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren) op zand (Formatie van
Boxtel). De bouwvoor is zandig en heeft een dikte van circa 20 cm. De onderliggende klei is matig siltig. Het dekzand is aangetroffen op een diepte van 90 tot 100 cm -Mv. Verder naar het zuiden is het
dekzand eveneens op een diepte van 90 cm -Mv aangetroffen (C). In een boring ter hoogte van de
voormalige kreek (D) is tot een diepte van ten minste 4,5 m -Mv kreekafzettingen aangetroffen (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren). De bovenste 30 cm van de bodem bestaat uit sterk siltige klei met zand. Op een diepte van circa 30 cm gaat deze klei over in uiterst fijn zand. Verder naar
het oosten, ter hoogte van de kruising tussen de Boerenkavelweg en de Hazelarenstraat (E) is direct
vanaf het maaiveld zand (Formatie van Boxtel) aangetroffen.
Ten noorden van het centrum van het onderzoeksgebied, ter hoogte van Fort Sint Joseph, hebben in
het verleden verschillende archeologische onderzoeken plaatsgevonden (Marinelli, 1997; Silkens &
Mulder, 2005 en D’hondt, 2015). Volgens Silkens & Mulder (2005) bestaat uit de ondergrond uit een 60
cm dikke bouwvoor, bestaande uit bruin, matig grof zand. Daaronder is 2 tot 3 m (wit)geel zwak tot
matig siltig zand aangetroffen. De top van het dekzand ligt volgens Silkens & Mulder (2005) op 1,5 m NAP. In 2015 is door D’hondt een inventariserend veldonderzoek (boringen) uitgevoerd op dezelfde
locatie (D’hondt, 2015). Het maaiveld ligt ter hoogte van de boringen op circa 0,6 m +NAP. Volgens
D’hondt bestaat de ondergrond uit een bouwvoor van 30 tot 50 cm, bestaande uit bruine, sterk zandige
klei. De bovenste 40 cm van de bouwvoor is verploegd. Hieronder zijn zandige mariene afzettingen van
het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk) aangetroffen. Het onderliggende dekzand
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(Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) is aangetroffen op een diepte tussen 0,4 en 0,7 m NAP. Lokaal hebben deze afzettingen (in de vorm van getijdengeulen) zich dieper ingesneden in het
pleistocene dekzand. In 4 boringen zijn antropogeen verstoorde lagen aangetroffen. Het betreft bruin,
zwak siltig tot sterk venig zand met humus, houtskool en baksteenpuin. Deze lagen liggen op een
diepte tussen 0.6 en 0 m +NAP. Deze lagen kunnen mogelijk worden toegeschreven aan menselijke
activiteit in de Late Middeleeuwen of Vroege Nieuwe tijd (LME-NTA). Mogelijk betreft het een oude
bouwvoor en/of akkerlaag (D’hondt, 2015). Tijdens het onderzoek is geen veen aangetroffen.
Op de bodemkaart (schaal 1:10.000) staat in de directe omgeving van het onderzoeksgebied grondwatertrap VI en VII aangegeven (van der Sluijs e.a., 1964). Een grondwatertrap VI wijst erop dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen 40 en 80 cm -Mv en de laagste grondwaterstand meer dan
120 cm -Mv bedraagt. Een grondwatertrap VII wijst erop dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand
lager dan 80 cm -Mv en de laagste grondwaterstand meer dan 120 cm -Mv bedraagt. Een dergelijk variërende grondwaterstand kan betekenen dat eventueel aanwezige organische archeologische resten
(zoals hout en bot) tot 120 cm -Mv niet goed geconserveerd zullen zijn. Anorganische archeologische
resten kunnen nog wel in goede staat in de bodem aanwezig zijn.
Uit het bovenstaande valt te concluderen dat mogelijk aanwezige archeologische resten in het onderzoeksgebied waarschijnlijk zullen zijn afgedekt met getijdeafzettingen. De pleistocene afzettingen (dekzand) in het onderzoeksgebied kunnen op een diepte variërend tussen 0 en 100 cm -Mv worden aangetroffen. Op basis van de boringen uit het DINOloket wordt geen veen in het onderzoeksgebied verwacht. Waarschijnlijk is dit veen reeds gemoerd voordat het gebied in de 16e eeuw werd geërodeerd
door de getijdeafzettingen. Op basis van de mogelijke ligging van het kasteel Rommerswaele kan worden verwacht dat (een deel van) de archeologische resten zullen zijn geërodeerd door de getijdekreekafzettingen. Dit betreft het westelijke deel van het onderzoeksgebied (zie § 2.3 en 2.4).

2.3 Actueel Hoogtebestand Nederland
In het kader van het onderzoek zijn de vindplaatsen geprojecteerd op het Actueel Hoogtebestand van
Nederland (AHN, http://www.ahn.nl). Met behulp van diverse kleurinstellingen, waaronder ook hillshade
(http://www.arcgis.com) is het onderzoeksgebied onderzocht op landschappelijke en cultuurhistorische
elementen.
Op figuur 6 is het onderzoeksgebied geprojecteerd op het AHN. Op de weergave is zichtbaar dat in het
centrum van het onderzoeksgebied (ten noorden van de Hazelarenstraat) geen opvallende hoogteverschillen zichtbaar zijn. Het AHN laat voornamelijk hoogteverschillen zien die in verband kunnen worden
gebracht met de directe ondergrond. Zo zijn vele hoogteverschillen te onderscheiden die waarschijnlijk
in verband kunnen worden gebracht met de loop van getijdekreken. Daarnaast zijn duidelijke hoogteverschillen waar te nemen die in verband kan worden gebracht met dekzandgronden, zoals ter hoogte
van het gehucht Nieuwe Molen en de directe omgeving van de huidige boerderij Ter Hagen. Rond de
huidige boerderij Ter Hagen is een min of meer vierkante structuur te onderscheiden (figuur 6).
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Ten oosten van fort Sint Joseph is een min of meer ronde structuur te onderscheiden (figuur 6). In detail (figuur 7) is te zien dat het een ronde, relatief hoger gelegen zone is met een diameter van 36 tot
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47 m. De hoogte van deze zone ligt op circa 1,15 m +NAP. De zone lijkt te zijn omgeven door een cirkelvormige, lager gelegen zone met een breedte van circa 10 m. Het hoogteverschil tussen deze twee
zones betreft circa 20 cm.
Deze structuur zou mogelijk een bergje (motte of vliedberg) kunnen betreffen. In Van Heeringen e.a.
(2007) is een inventarisatie gemaakt van 38 bergjes (terpen, vliedbergen en mottes) in de provincie
Zeeland. Deze inventarisatie laat zien dat de onderzochte bergjes een gemiddelde diameter hebben
van 40,22 m (variërend tussen 28 en 60 m). De gemiddelde hoogte ligt op 4,76 m +NAP (variërend tussen 1,2 en 10,6 m +NAP). De gemiddelde visuele hoogte is 4,83 m (variërend tussen 1,2 en 10,8 m)
(Van Heeringen e.a., 2007, 26). In vergelijking met deze gegevens zou de aangetroffen structuur qua
diameter als bergje kunnen worden aangemerkt. Echter de hoogte van de structuur is laag in vergelijking tot de door Van Heeringen e.a. (2007) onderzochte bergjes. Echter, de aangetroffen structuur ligt
in een zone die, na de inname van Axel in 1586, geïnundeerd is geweest. Hierdoor zal waarschijnlijk
een deel van de structuur zijn verspoeld en waarschijnlijk deels zijn afgedekt. Indien de aangetroffen
structuur een bergje betreft zal mogelijk de top van het bergje zijn geërodeerd. Dit zou de relatief lage
hoogte van het bergje kunnen verklaren. De omliggende grachten (in de vorm van de lage zone rond de
aangetroffen structuur) kunnen echter nog wel in de ondergrond aanwezig zijn (mogelijk opgevuld met
dekafzettingen).

2.4 Luchtfoto-onderzoek
In het kader van het onderzoek zijn luchtfoto’s van het plangebied bestudeerd. Deze zijn weergegeven
in figuren 8 en 9. Het betreft luchtfoto’s van 2005 t/m 2015 uit Google Earth (http://earth.google.com),
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foto’s aangeleverd door de gemeente Terneuzen (van dhr. De Kraker, opname op 4 juli 2006) en beeldmateriaal uit 1989 (Robas Producties, 1989) en 2004 (Kersbergen, 2004). De aangetroffen elementen
zijn samengevoegd op figuur 9 en verdeeld in drie zones (figuur 9, A-C). 6 Deze zones en zullen hieronder afzonderlijk worden besproken. Voor de gebruikte luchtfoto’s wordt verwezen naar bijlage 2.

6

De gebruikte luchtfoto is eveneens opgenomen in bijlage 2.
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In zone A is op vrijwel alle luchtfoto’s een noord-zuid georiënteerde baan zichtbaar welke parallel aan
de huidige Moerspuische Watergang ligt. Deze afwijking kan waarschijnlijk in verband gebracht worden
met de voormalige Oostelijke Vaart en de ontstane getijdekreek na het doorsteken van de dijken bij
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Buucxgate na de inname van Axel in 1586 (zie §2.5). In zone A is op verschillende luchtfoto’s (waaronder de foto’s van dhr. De Kraker; figuur 8) in het centrum van het onderzoeksgebied een uitgebreid
greppelsysteem te onderscheiden (figuur 9). Het zichtbare systeem heeft een omvang van circa 100 bij
50 m. Centraal in het systeem is een greppel te onderscheiden die vanuit het zuidwesten richting het
noordoosten loopt en vervolgens een scherpe hoek naar het noordwesten maakt om daarna af te buigen naar het westen. Qua breedte van de greppels, de omvang de omsloten zone en oriëntatie komt dit
systeem goed overeen met het noordelijker gelegen Fort Sint Joseph (figuur 9).
Binnen zone A is tenslotte op het perceel ten zuiden van de Hazelarenstraat een deel van een greppelsysteem zichtbaar (figuur 8 en 9). Beide greppelsystemen zijn onderbroken door de noord-zuid georiënteerde baan (de getijdekreek).
Ten oosten van Fort Sint Joseph is op een luchtfoto uit 1989 (Robas Producties, 1989) en 2007
(http://earth.google.com) een min of meer ronde structuur te onderscheiden met een diameter van circa
60 m (figuur 9; bijlage 2). Deze locatie komt precies overeen met de waargenomen afwijking in het AHN
(zie § 2.3). Het betreft derhalve een mogelijk bergje. Rond deze structuur is op de luchtfoto uit 2007
een hoekige zone te onderscheiden. Het is onduidelijk wat deze hoekige afwijkingen betreffen.
In zone C is ten westen en zuiden van de huidige boerderij Ter Hagen een geul te onderscheiden op de
luchtfoto’s (figuur 9; bijlage 2). Rond de huidige boerderij is een vierkante baan te onderscheiden vergelijkbaar met de waargenomen afwijking in het AHN (zie figuur 6). Mogelijk betreft dit een (gedempte)
greppel rond de boerderij. Ten noorden van de boerderij is voormalige percelering te onderscheiden.
Ten oosten van de huidige boerderij Ter Hagen, is een uitgebreid ovaal greppelsyteem zichtbaar (figuur
9; bijlage 2). Volgens de beschrijving van het monument waarbinnen deze structuur ligt (monumentnummer 13790) betreft het sporen die behoren tot een nederzetting of tot het Cisterciënzer nonnenklooster Ter Hagen uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd A. Echter volgens De Visser & Emaus
(2014) betreffen deze luchtfotosporen een nederzetting uit de IJzertijd (De Visser & Emaus, 2014, 26,
41; zie ook de beschrijving van vindplaats 37).
In de archeologische kroniek van Zeeland over 1988 wordt ook melding gemaakt van dit complex van
‘cropmarks'. De structuur wordt geïnterpreteerd als, een vooral uit Noord-Frankrijk bekend, nederzettingstype (‘ferme indigène’) (Van Heeringen, 1989, 138; Vanmoerkerke e.a., 1988). Volgens Hessing
e.a. (2009, 30) betreft de aangetroffen structuur een ferme indigène, een inheemse nederzetting uit de
Late Prehistorie of Romeinse tijd. In deze publicatie is een luchtfoto te zien van de structuur genomen
door dhr. J. Semey (Vakgroep Archeologie en Oude Geschiedenis van Europa, Universiteit Gent; zie:
Hessing e.a., 2009, 30).
Dergelijke complexen, bestaande uit een groot aantal greppels welke een centraal terrein omsluiten zijn
voornamelijk bekend uit het noorden van Nederland (noord Drenthe). Deze versterkte nederzettingen of
versterkingen naar Romeins patroon zijn bekend uit Rhee, Vries en Zeijen (I/II) (Harsema, 2005, 550).
Deze terreinen zijn maximaal 0,5 hectare groot en worden omgeven door verschillende combinaties van
wallen, palissaden en greppels. In het geval van Rhee lijkt het te gaan om een agrarische nederzetting.
In de andere gevallen staan in het binnenterrein ongewone hoofdgebouwen (mogelijk schuren) en spiekers. Derhalve worden deze complexen geïnterpreteerd als stapel- en handelsplaatsen. Door Waterbolk
wordt ook een interpretatie als machtscentra van lokale leiders of als ritueel centrum geopperd (Waterbolk, 1977). Of de aangetroffen structuur een dergelijk versterkt complex betreft is onduidelijk. De omvang van het omsloten terrein bij Ter Hagen is echter veel groter dan de hierboven beschreven complexen, namelijk circa 1,3 hectare.
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2.5 Historische gegevens
Bewoningsgeschiedenis
Het kasteel bij Zuiddorpe heeft in het verleden verschillende namen gehad. Tot in de zestiende eeuw
komen namen voor zoals het Hof Ten Moere, Hof van Moere, Moerhof en Hof te Zuiddorpe. Pas in de
decennia voor het verdwijnen van het kasteel in de 17e eeuw wordt vrijwel consequent de naam Huis of
Hof van Rommerswaele of Rommerswale gebruikt. In het volgende zal voornamelijk de naam kasteel of
hof van Moere en kasteel Rommerswaele worden gehanteerd.
Algemeen
De naam Moere kan op twee manieren ontstaan zijn, namelijk als heerlijkheid van het geslacht Van der
Moere of als een afleiding van de moergronden rondom het kasteel en dorp. Indien de naam van het
geslacht Van der Moere is afgeleid, zou het verdwijnen van dit geslacht de reden voor het veranderen
van de naam Moere naar Zuiddorpe kunnen zijn (Van Damme, 1986, 53).
Volgens van Damme (1986, 174) behoorde het gebied in de 13e eeuw tot de heerlijkheid van de heren
van Axel en Van der Moere. De heren van der Moere en het klooster Ter Hagen zijn volgens Van
Damme begonnen met de bedijking, de ontginning van de moergronden en het invoeren van landbouw
en veeteelt in het gebied.
Het huidige Zuiddorpe ligt op een pleistocene dekzandrug, die vanuit het zuidwesten in noordoostelijke
richting loopt. De Hoofdweg ten zuiden van Zuiddorpe loopt deels over de pleistocene dekzandrug (het
zuidwestelijke deel). Aan de westzijde en oostzijde lagen rond 1200 nog uitgestrekte moeren. Aan de
westzijde liepen die over in het Lepemoer, waar later de moerparochies zijn ontstaan. Zuiddorpe
vormde een basis van waaruit het moer werd ontgonnen, met name in oostelijke richting. De ontginning
van het moer vond in stroken van ongelijke grootte plaats (De Kraker, 2015). Vanuit Axel liep er een
vaart (de Oostelijke Vaart) in zuidelijke richting, die bij Overslag stopte, waar goederen werden
overgeladen. Deze vaart scheidde in feite het lage en hoge land, Bewestenblije en Beoostenblije van
elkaar. De watergang was voornamelijk voor het transport van turf. De Oostelijke vaart liep ten oosten
van Zuiddorpe met in het noorden van het dorp een brug of hole en ten zuidoosten van het dorp de
zogeheten Weersacxhole (De Kraker, 2015).
Volgens van den Broecke (1978, 286) verscheen het eerste bericht over de parochie Zuiddorpe in
1236. Aan de oostzijde van de Gentse vaart (de Oostelijke Vaart) “bi der hole” lag destijds het hof van
der Moere, van de heren van der Moere. ‘bi der hole’ verwijst waarschijnlijk naar de brug over de
Oostelijke vaart. Volgens Gottschalk verwijst het Hol naar een veengebied bij het hof van Moere (zie:
Gottschalk, 1984, 354).
Klooster Ter Hagen
13e en 14e eeuw
Ten zuiden van het hof van Moere, bij de overgang Weersacxhole over de Oostelijke Vaart (of de
Blijde) lag het Cisterciënzers-klooster Ter Hagen. Dit klooster is waarschijnlijk tussen 1220 en 1230
gesticht (Gottschalk, 1984). In de literatuur is onenigheid over de precieze stichtingsdatum. Volgens
Van Damme was mogelijk eerst een (vrouwen)klooster gesticht in de omgeving van Zuiddorpe door
priester Hugo, zoon van Martha van Gent. Later vestigden de Cisterciënzers van Doornzele zich ook in
deze buurt en verdrongen de kloosterlingen van priester Hugo naar Axel (Van Damme, 1986). Een 16e
eeuwse aantekening uit de geschriften van Ter Hagen vermelden: “in ’t jaer 1230 so was ’t clooster
nieuwelic beghonnen ende gheheeten ’t huus van blijschepen” (Gottschalk, 1986, 87). De naam “Huis
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van Maria’s blijdschap” of “Domus Gaudii” wordt waarschijnlijk niet ten onrechte in verband gebracht
met de watergang de Blijde (de Oostelijke Vaart).
Cisterciënzers-kloosters werden gewoonlijk in een braakliggend gebied gebouwd. Het kloostercomplex
bestond uit een klooster en een neerhof (of uithof). Dergelijke kloosters werden over het algemeen
volgens een modelplattegrond gebouwd, die kon worden aangepast aan de plaatselijke
omstandigheden. Rond een vierkante binnenplaats lag de kloostergang (claustrum) die toegang gaf tot
de aangrenzende gebouwen. Aan de noordzijde lag de oost-west georiënteerde kerk. Aan de oostzijde
lag meestal de kapittelzaal. Aan de zuidzijde, tegenover de kerk, lag de refter (eetzaal) met de
bijbehorende keuken(s). Vaak was hier ook het dormitorium (slaapzaal) aanwezig. Aan deze
modelplattegrond konden nog verschillende andere gebouwen worden toegevoegd zoals een infirmerie
(ziekenzaal; Tobin, 1995, 21). Op het neerhof stonden bijgebouwen zoals een maalderij, een smidse,
een graanschuur, een molen, een brouwerij en stallen. Ook hadden veel kloosters een kruidentuin en
boomgaard. Rond het complex stond een muur of lag een gracht, waarachter de landerijen van het
klooster lagen (Jordanov & Verschoof, 2012). Voor landbouwwerk werden, zoals bij middeleeuwse
vrouwenabdijen gebruikelijk was, geestelijke broeders (mannelijke lekenbroeders) in dienst genomen.
De bouw en onderhoud van een kloostercomplex betekende werk voor een grote groep mensen die
zich een onderkomen bouwde in de buurt van het klooster op een hoger gelegen zandrug op de plaats
waar zich al de eerste turfstekers hadden gevestigd (waarschijnlijk ter hoogte van Zuiddorpe; Van
Damme, 1986).
In 1236 nam het klooster Ter Hagen de regels van Sint Bernardus aan. In de daaropvolgende periode
had het klooster meerdere malen te kampen met overstromingen (onder andere in 1248, 1262 en
1268). Door deze overstromingen was het land onvruchtbaar geworden, de graanschuren vernield en
het vee verdronken. In 1262 was het klooster een half jaar enkel per boot te bereiken door het hoge
water. De herbedijking en verliezen kostten zoveel geld dat de kloosterlingen in armoede leefden. In
1269 verhuisden derhalve de zusters naar Merelbeke. Hier bleven de zusters tot zij op last van gravin
Margareta in 1278 terugkeerden (van Damme, 1986). Opvallend genoeg staat het klooster op de kaart
van Dampierre uit 1274 (Rijksarchief Gent, 0007 Dampierre 1274.jpg) wel afgebeeld, terwijl de zusters
op dat moment in Merelbeke verbleven.
Tijdens de volksopstand onder graaf Lodewijk van Nevers (1324-1328) werd het klooster geheel of
gedeeltelijk verwoest. Hierna werd het wederom op dezelfde plaats opgebouwd. Uit enkele charters van
het klooster Ter Hagen uit de 14e eeuw is bekend dat het moergebied in de omgeving van Zuiddorpe in
het midden van de 14e eeuw al voor een groot deel was afgegraven en in cultuurland was omgezet.
15e - 18e eeuw
In de 15e eeuw blijft het klooster een belangrijke partij in het gebied rond Zuiddorpe. In 1425 wordt
onder leiding van de abdis van Ter Hagen een infirmerie bij het klooster gebouwd. Tijdens de Gentse
opstand (1452-1453) heerste een pestepidemie op het klooster (Van Damme, 1986). In 1452 bezweek
de abdis en een aantal kloosterzusters aan de ziekte. Ook de nieuwe abdis stierf reeds aan het einde
van 1452. Wegens het besmettingsgevaar en de oorlogstoestand in het gebied werd het klooster voor
enige tijd verlaten. Bij de terugkeer van de zusters was hun aantal sterk geslonken.
Op de eerste bekende kaarten van het gebied uit de 16e eeuw zien we het klooster regelmatig terugkomen. Op zowel de kaart van Cornelis Jansen uit 1542 (Gottschalk, 1984, 259; figuur 10, A) als de kaart
van Noord Vlaanderen uit 1550 (Rijksarchief Gent, 0019 Noord Vlaanderen 1550.jpg) is het klooster
duidelijk te onderscheiden.
De Beeldenstorm (1566) en de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) betekende het einde van het klooster.
Het werd meerdere malen geplunderd en vernield. In 1574 hadden de zusters veel last van
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plunderende Geuzen en vertrokken zij naar Gent. In de stadsrekening van Axel (1583-1584) wordt
aangaande de sloop van het klooster gemeld: “Betaald Arm. Martens voor penn verschoten aan somm
goede heeren, tot verkrijging van goed van ’t klooster van Haghen om dese stadt te fortificeren” (Van
Damme, 1986, 26). In 1583 werd door de gereformeerde Jacob Cappe en zijn gezellen het bouwval van
het klooster afgebroken. Toen echter de Rooms Katholieken de overhand kregen in 1583 (met de
verovering van Axel door Parma), moest deze Jacob Cappe op bevel van de koning de schade
herstellen. In 1584 probeerde de magistraat van Axel en Hulst de kloosterlingen terug naar Ter Hagen
te halen. De zusters bleven echter in Gent.
Wat er precies met het klooster Ter Hagen gebeurt na de inname van Axel door Maurits en Sidney in
1586 is onduidelijk. Op de kaart van Petro Le Poivre (circa 1600) wordt ten oosten van Zuiddorpe geen
klooster afgebeeld (Stockman & Everaers, 1997, 38). Op latere kaarten uit de 17e eeuw wordt het
klooster nog regelmatig afgebeeld. Op een fragment van de fortenkaart van Jacob Horenbault uit 1613
(Rijksarchief Gent, 1340, Axel en Hulsterambacht.jpg; figuur 10, C) en een kaart uit 1640 van Moerspui
en Koewacht (Ter Haegen, kaart_0001.jpg) is het klooster te onderscheiden en wordt het aangeduid als
klooster. Op de kaart uit 1613 is te zien dat het klooster een omgracht terrein betreft.
Op de kaart van Visscher uit 1651 staat in principe het klooster niet aangegeven (Stockman &
Everaers, 1997; figuur 10, E). Echter kasteel Rommerswale wordt afgebeeld als kerkelijk gebouw
(mogelijk een klooster). Het is mogelijk dat hiermee klooster ter Hagen wordt bedoeld. Deze kaart moet
echter met enige terughoudendheid worden gebruikt. Deze kaart geeft de situatie weer van voor de
herbedijkingen en dus niet de situatie in 1651. Daarnaast is deze kaart een compilatie van een aantal
andere kaarten en niet het resultaat van veldmetingen.
Volgens Van Damme (1986, 27) wordt het kloosterterrein later in gebruik genomen als hofstede. In de
boeken van de Beoostenblije polder is de volgende passage te vinden: “Jonkheer Jan Phillipe de
Richenbourg verkoopt aan Jacobus Onghena filius Jacques, woonachtig in de polder van Oostenblij
Axel Ambagt bij palmslag een hofstede met huis, schuur, stallen en lands samen groot 93 gemeten.
Staande in de Nieuw Oostenblij voorn het ende kernemelkpolder voor 900 pond groot gelijk Spaans
Courant 600 contant, 300 als hypotheek.” (Van Damme, 1986, 27). Volgens Van Damme betreft dit de
locatie waar vroeger het klooster heeft gestaan. Tegenwoordig staat hier de boerderij Ter Hagen
(Hazelarenstraat 39, Koewacht).
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Hof van Moere
13e en 14e eeuw
Wanneer en door wie het kasteel is gesticht is onduidelijk. Op de kaart van Dampierre uit 1274 staat
het kasteel niet afgebeeld, Zuiddorpe is wel te onderscheiden (Rijksarchief Gent, 0007 Dampierre
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1274.jpg). Echter, op deze kaart zijn enkel kerkelijke gebouwen afgebeeld, geen kastelen. In een renterol van de Sint Pietersabdij uit 1280 wordt melding gemaakt van land dat aan Jan van Den Moere was
verpacht (Gottschalk 1984, 140). Het is niet duidelijk of op dit land reeds een kasteel stond. Volgens
de kroniek van Jacob de Hont werd reeds in 1300 de kapel van Moere, op verzoek van de heer George
van der Moere, gebouwd (Van Damme, 1986, 53). Dit zou kunnen beteken dat de heren van der Moere
reeds in deze periode in het gebied actief waren.
Volgens Gottschalk verwerft in 1343 7 de abdij de Bijloke in de polder Beoostenblije bij ‘dat hoghe hof’
land. Met dit hoge hof wordt zeer waarschijnlijk het kasteel van Moere bedoeld. Volgens Gottschalk
suggereert de term ‘hoge hof’ dat eveneens een nederhof (voorburcht) aanwezig is en dat het kasteel
waarschijnlijk een motte kasteel betreft (Gottschalk 1984, 258-260). Motte kastelen doen hun intrede in
Zeeland in de 12e eeuw. Vanaf de 13e eeuw worden mottes door invloedrijke nobels ‘gemoderniseerd’
naar bakstenen kastelen of zelfs vervangen door nieuwe kastelen. Lagere nobels bleven echter tot in
de 14e eeuw motte kastelen bouwen (Besteman, 1981, 49). Over de verdere indeling van het kasteel in
deze periode is niets bekend. Over de bewoners van het kasteel is eveneens voor deze periode weinig
informatie beschikbaar. Aangenomen wordt dat het kasteel in het bezit was van het geslacht Van Den
Moere. Bekend is dat rond 1350 zowel de ridder Jan van Axel als de ridders Jan en Gozewijn van den
Moere aanspraak maakte op het patronaat van de parochiekerk van Moere / Zuiddorpe (Gottschalk,
1984, 327).
15e eeuw
In de 15e eeuw komt het kasteel waarschijnlijk via Elisabeth de Wilde (of Swilden), vrouwe van der
Moere en van der Maalstede in het bezit van het geslacht Van Gistel (Van Damme, 1986, 30; Van
Steensel, 2010). 8 Gerard van Gistel (Ghistele) jr., heer van Axel en Moere, schepen van de Keure van
de stad Gent en groot baljuw, wordt op 8 oktober 1451 verbannen uit de stad Gent door de Gentse
gilden. Van Gistel en zijn familie (waaronder zijn vrouw Isabeau de Wilde en zijn zoon Joos van Gistel)
trekt zich terug op kasteel Moere (Van Damme 1986, 34; De Bruin e.a., 1982, 502). Echter tijdens de
Gentse opstand van 1452-1453 (de machtsstrijd tussen Gent en de Landsheer) wordt het hof ten Moere
in de as gelegd door de Gentenaren. Volgens Gottschalk was dit landgoed voor de oorlog “zeer heerlic
behuust…ghefundeert uten water” (Gottschalk, 1984, 418). Na de oorlog restten slechts enkele “sticken
van mueraghen” (Gottschalk, 1984, 418; Van Damme 1986, 14). Hieruit kunnen we opmaken dat het
kasteel In deze periode in ieder geval een gracht heeft gehad.
Rond 1460 overleed Gerard van Gistel jr., heer van den Moere (Van Damme, 1986, 34). Zijn zoon Joos
van den Moere erft zijn bezittingen. Hieronder vallen het hof en de heerlijkheid van den Moere. Het
kasteel was echter in een ruïne veranderd. Deel van de heerlijkheid waren twee molens, een vlak bij de
kerk van Zuiddorpe en een bij Weersacxhole (een brug over het water ten zuiden van het klooster Ter
Hagen). De eerste van deze molens was tijdens de Gentse opstand zwaar beschadigd. Deze
windmolen was derhalve in 1460 bouwvallig en niet meer in gebruik (http://www.molendatabase.org)
Volgens Goeminne (2004-2006) was deze molen in 1467 in bezit van Elisabeth de Wilde, de
grootmoeder van Joos van Gistel. Voor de molen bij het Weersaxchole wordt door Elisabeth de Wilde in
datzelfde jaar 12 s par. accijns betaald (Gottschalk 1984, 486). Ook uit 1479 is een vermelding van de
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Volgens Van Damme heeft de koop van de gronden in 1338 plaatsgevonden (Van Damme, 1986, 6).

Elisabeth de Wilde was achtereenvolgens getrouwd met Jan van Haamstede (  ca. 1445), Gerard van Gistel ( 
ca. 1461) en Joost van Kruiningen. Deze laatste was in 1469-1470 baljuw van Hugherlsuis, Assenede en Boekhoute.
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molen bewaard gebleven. Landerijen en wastinen (onvruchtbare, woeste gronden) van het hof lagen
verspreid over de parochies Zuiddorpe, Axel en Beoostenblije (Gottschalk, 1984, 467). Over deze
landerijen wordt onder andere beschreven dat een deel ‘achter het hof daer men ’t heet in ’t Hol’ ligt
(Gottschalk 1984, 467). Een duidelijke aanwijzing dat het hof in de buurt van de overgang van de vaart
‘bi der hole’ heeft gelegen.
In het vernieuwde register van de Gentse spijker uit 1468 wordt Joos van Gistel als heer van den
Moere genoemd als een van de houdmannen (belastinginners) in de Beoostenblije polder (Gottschalk
1984, 488-489). Over de omvang van zijn territorium is weinig informatie beschikbaar. In 1469 en 1470
wordt door Joos van Gistel, heer van den Moere, een proces gevoerd tegen zijn oom Guy van Gistel,
heer van Axel en schout van de Axeler Ambacht, over jacht- en visrechten. Joos van Gistel eist deze
rechten voor een vrij groot gebied ten zuidwesten van Axel, overeenkomend met zijn territorium. Als
grenspunten worden genoemd: de Veldambrug bij Axel, De Westdorpebrug, Roesselaer te moercante
uut alnaer den Overslach, de Varempepolder, een punt ten zuiden van Moerspui, Zeggebos, den busch
van den voornoemden mijnher Guy (van Gistel), Zonnemare benoorden den hove ter Grouwe en van
daar terug naar de Veldambrug (Gottschalk 1984, 498).
Volgens De Bruin e.a. (1982, 502) vertrok Joos van Gistel op 15 september 1481 vanuit het kasteel van
Moere naar Palestina (een bekende reis beschreven in: Voyage van Mer Joos van Ghistele). Dit
suggereert dat het kasteel tussen 1460 en 1481 weer hersteld is of dat een nieuw kasteel is gebouwd.
Volgens Villerius (2009) vertrekken Joos van Gistel en zijn metgezel Van Quishout echter uit Gent op
15 november 1481, waar Joos van Gistel de functie van voorschepen van de bank van Keure tussen
1477 en 1481 bekleed (Villerius, 2009, 28). In 1485 komt Joos van Gistel weer aan in Hulst. En “van
daer tot haerlieden huse van der Moere te Zuutdorpe bij Axele, daer zij eerst uut gescheeden waeren”
(Van Damme, 1986, 38). Na zijn terugkeer bekleedde Joos van Gistel verschillende functies in de stad
Gent. Wonend in zijn kasteel van Zuiddorpe, oefende Joos van Gistel tot aan zijn dood het ambt uit van
erfschout van de ambachten van Hulst en Axel.
16e eeuw
Op 21 september 1516 overleed Joos van Gistel en werd bijgezet in het familiegraf in de kerk van
Zuiddorpe. Volgens de kroniek van Jacob de Hont, kapelaan in Axel, “Int jaer 1516 voor Bamesse op
Sente Mattheeusdach, op eenen zondach; so verleet deser wereelt mer Joost van Ghistele, ruddere
heere ende collateur van Axele, op zijn casteel ende huus van der Moere…” (Van Damme, 1986, 42).
Over de periode na het overlijden van Joos van Gistel is over het hof van Moere voornamelijk door de
domeinrekeningen uit 1520-1540, veel informatie beschikbaar (De Kraker, 2015). Aan het hof van
Moere werden in de periode 1521-1524 diverse renovaties verricht, waaruit kan worden opgemaakt dat
op het hof een turfhuis, schuur, kapel, duivenkeet en valkhuis stonden. Het kasteel zelf bestond uit een
grote zaal, keukens en ten minste twee torens. Alle vensters waren voorzien van glas. Uit een post uit
deze periode, waarin verwoord wordt hoe de grachten om het kasteel moesten worden geruimd, is nog
meer informatie over het kasteel te verkrijgen:
‘te rumene gheheel den den wal rondtsomme thuus tzudurpe. Ooc mede de gracht achter twaermoes
also onder de brugghe doer ant valkhuus duer den zouten vivere achter de bogaert totten waterganghe
comende achter de scuere, bachuus ende also voort weder inden wal, de caeije daers noot was zelve
te makene…’ (De Kraker, 2015).
Hieronder is getracht een vertaling te geven van het bovenstaande:
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‘Geheel te ruimen de wal rondom het huis te Zuiddorpe. Ook te ruimen de gracht achter de moestuin(?)
en onder de brug door langs het valkhuis door de zouten vijver achter de boomgaard tot aan de
watergang komende achter de schuur, bakhuis (bakkersoven?), en ook voor weer in de wal, de wal
daar … was zelf te maken’. Op basis hiervan is op te maken dat het kasteel een wal, gracht en
(val)brug had. Daarnaast stond ook een bakkersoven op het terrein en lagen op het terrein een
boomgaard en moestuin. Uit een latere rekening kan worden opgemaakt dat de gracht een lengte had
van 200 roeden (circa 770 m).
Na de dood van Joos van Gistel werd zijn erfdochter Elisabeth van Gistel vrouwe van Axel, Maalstede
en Moere. Tevens was zij erfelijk schout van Hulst en de Hulsterambacht. Elisabeth trouwde met
Diederik van der Gracht, heer van Heule, Gracht en Moerselle. Elisabeth van Gistel overleed in 1535
(Van den Broecke, 1978, 287). Er bestaat onduidelijkheid over of Elisabeth met haar man op het hof
van Moere heeft gewoond. Volgens de Zelandia Illustrata en De Bruin e.a. (1982) zou het kasteel na de
dood van Joos van Gistel zijn ingericht tot mannenklooster. Van den Broecke (1979, 287) vermeldt
echter ook dat het gebouw daarna bij een boerderij heeft gestaan, genaamd de Monnikenhof. Dit berust
waarschijnlijk op foutieve informatie. Er zijn geen aanwijzingen dat het kasteel van Moere bij de
Munnikenhof heeft gestaan. Mogelijk heeft dit betrekking op het kasteel van Berchem.
Volgens Van Damme (1986, 43) volgde Joos’ zijn tweede dochter, Margriete van Gistel, haar vader op
in Zuiddorpe als vrouwe van der Moere. Zij was gehuwd met Jan van Cortenbach, heer van Helmont en
hoogschout van ’s-Hertogenbosch.
Uit deze periode is de eerste kaart beschikbaar waarop het hof van Moere staat aangegeven, vervaardigd door Cornelis Jansen, landmeter uit Gent, in 1542 (Gottschalk, 1984, 259). Deze kaart geeft de in
de Braakman verdronken gebieden tussen Biervliet en Axel weer. Op een kopie van deze kaart is te
zien dat het hof van (den) Moere ten noordoosten van Zuiddorpe en Ten Hole (bi der hole) en ten noorden van Ter Hag(h)en ligt (Gemeentearchief Terneuzen, axelambacht oud.jpg; figuur 10, A). Op basis
van de afstanden binnen deze kaart zou het hof van Moere rond het centrum van het onderzoeksgebied
gezocht moeten worden, rond de kruising van de Bontekoe weg en de Hazelarenstraat. Op een iets latere kaart uit circa 1550 van Van de Velde is een vergelijkbare situatie te zien (zie: De Kraker, 2015).
Ook op een kaart van Noord Vlaanderen uit 1550 staat het kasteel afgebeeld (Rijksarchief Gent, 0019
Noord Vlaanderen 1550.jpg; figuur 10, B).
In 1552 wordt door de heer van Maldegem aan de schepenen van Axel gevraagd om na het overlijden
van Jonkvrouw Johanne van Halewijn, vrouwe van Axel, een inventaris op te maken van alles wat zich
in het kasteel De Moere bevond. Waarschijnlijk is in deze periode het kasteel van het geslacht Van
Gistel overgegaan naar het geslacht Van Maldeghem (De Kraker, 2015).
Twintig jaar later duikt het kasteel weer op. In het kohier van de 20e penning van Beoostenblije uit
1572 wordt het hof van Moere weer genoemd:
‘Jonckheer Jacob van Remmerswaele bezit tcasteel ende hof van de douarière (weduwe) van mijnen
heer van Maldeghem ligghende bijder holen binnen der heveringhe van Beoostenblije…’ (De Kraker,
2015). Hierbij wordt nog vermeld dat bij het kasteel circa 11,7 ha grond hoort (De Kraker, 2015).
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Volgens Van den Broecke (1978, 287) bestond dit gebied uit het kasteel(terrein), park en tuinen.
In dezelfde kohier uit 1572 wordt de volgende post genoemd: ‘Joncheer Jacob van Rommerswael
bryuct over thuus van der Moere toebehoorende edele ende weerde vrauwe Anna van Maldeghem dat
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26 gemeten en 75 roeden.
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zij besittende es groote ende bos ende bijvanck XXV gem. ende es niet verhuurt, de selve noch een
ghemeth meersch over deselve vrauwe binnen der parochie van beoosten blije ghetacxeert op…’ (Van
Damme, 1986, 175).
Uit het bovenstaande valt op te maken dat Jonkheer Jacob van Rommerswaele (of Remmerwaele,
Rommerswael, Reimerswale) in deze periode het kasteel van het geslacht van Maldegem in bezit en/of
gebruik heeft. Waarschijnlijk in deze periode verandert de naam van kasteel (van den) Moere naar
kasteel Rommerswaele, als Jonkheer Jacob van Remmerwaele het kasteel in gebruik krijgt (De Kraker,
2015). Volgens Van Damme kan uit bovenstaande tekst opgemaakt worden dat het kasteel in deze
periode niet meer bewoond was (Van Damme, 1986, 175).
Jonkheer Jacob van Reimerswale, heer van Batenbrouck, was de zoon van Jan van Reimerswale en
zijn tweede vrouw Margriete van Egmont, Gerrits dochter. Jacob van Reimerswale was eerst getrouwd
met Soete van Hodenpijl. Zijn tweede vrouw betrof Barbera van Berchem, dochter van Jan van
Berchem en Amelberge Ban (Smallegange, 1696). Dit is opvallend, omdat in het onderzoek naar het
munnikenhof (zie Verschoof-van der Vaart, 2015) een kasteel van Berchem naar voren komt. Dit
kasteel zou in 1549 aan de zuid- of zuidwestzijde van Zuiddorpe moeten hebben gestaan en in bezit
zijn geweest van de jonkvrouw Johanne van Berchem. Mogelijk is hier dus een connectie tussen het
kasteel van Berchem en kasteel Rommerwaele. In de perioden 1562-1563, 1566-1567 en 1568-1569
was Jacob van Reimerswale burgemeester (of voorschepen) van het ambacht Axel. Jacob van
Rommerswaele overleed op 21 januari 1604 (De Kraker, 2015).
Het is onduidelijk wat er precies met het kasteel is gebeurd voorafgaand, tijdens en vlak na de
verovering van Axel door Prins Maurits van Oranje en Philips Sidney in 1586. Na de verovering van
Axel wordt in juli 1586 de Landdijk van de Vier Ambachten bij Buucxgate (ten westen van Axel) en de
Schoordijk (op de grens van Axel- en Hulsterambacht) door Staatse troepen doorgestoken om een
tegenaanval van de Spanjaarden vanuit het zuiden te voorkomen. Hierdoor kon de zee het lagere land
binnendringen en overstroomden vele gebieden, waaronder het gebied van Zuiddorpe via de Oostelijke
Vaart.
Snel na de inundatie namen de Spanjaarden stellingen in ten zuiden van Axel. Uit brieven tussen
Spaanse forten uit het einde van de 16 e eeuw blijkt dat het kasteel fungeerde als een van de Spaanse
forten. Na de inname van Axel werden verschillende versterkingen (waaronder Fort Sint Anthonie, de
redoute Sint Elooi of Sint Louis, de forten Creckeldijck, Sint Marcus Sint Margriet en Papale ten zuiden
van de ontstane Axelsche Kreek aangelegd. In een schrijven uit 1591 wordt een overzicht gegeven van
de Spaanse forten (en de gelegerde soldaten) ten zuiden van Axel. Genoemd worden Fort Creckeldijck
(40 Ieren), Fort Sint Marcus (70 Ieren), het kasteel van Maldeghem (kasteel Rommerswale) dichtbij
Axel (70 man van De Royon), Fort Marguerite (70 Duitsers), Fort de la Touve (50 Bourgondiërs) en Fort
Colunbier (30 Duitsers van baron de Kiesel). Half april 1592 zaten de soldaten van Royon nog steeds in
het kasteel. In juli 1592 wordt door Servaes van Steelandt over het huis van Rommerswale gesproken.
De forten werden voorzien van voorraden en soldaten vanuit het centrale punt Sas van Gent. In 1593
was de situatie aldaar kritiek, maar het bleef in Spaans bezit, want begin augustus lagen er 18
soldaten, kort daarna zelfs 27. Ook in 1595 bleef het fort Rommerswale een bezetting houden. Bij een
Staatse uitval uit Axel op 19 juli 1595 werden de forten St. Marcus, het kasteel Rommerswale en de
kerk van Zuiddorpe in brand gestoken. Op 3 februari 1596 is er een schrijven van Jan Piron over feit
dat Langen Neel eind januari kasteel Rommerswale heeft verkend in Beoostenblije.
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17e eeuw
Wat precies met het kasteel is gebeurd in de 17e eeuw is onduidelijk. Op de kaart van Petro Le Poivre
(circa 1600) wordt ten oosten van Zuiddorpe geen kasteel of klooster afgebeeld (Stockman & Everaers,
1997, 38). Het gebied waar het kasteel ligt lijkt te zijn geïnundeerd en deels onder water te staan.
De polder waarin het kasteel lag werd waarschijnlijk rond 1612 opnieuw bedijkt (Gils & Le Page, 2004,
268). Op het fragment van de fortenkaart van Jacob Horenbault uit 1613 is zowel het kasteel als het
klooster afgebeeld (Rijksarchief Gent, 1340, Axel en Hulsterambacht.jpg; figuur 10, C). Deze kaart
geeft goed de situatie weer voor de aanleg van de fortenlinie in 1634. Volgens Van Damme bouwde het
Spaans garnizoen in 1622-1623 rond de kerk van Zuiddorpe een fortificatie (Van Damme, 1986, 59).
In 1634 worden langs de noordelijke dijk van de Oud-Beoostenblije polder een aantal kleine redoutes
aangelegd (de forten Sint Joseph, Sint Jacob, Sint Lieven, Sint Nicolaas). Blijkbaar verliest dan het
kasteel Rommerswale ook zijn functie als fort en wordt gekozen voor de aanleg van een nieuw fort (Sint
Joseph). In De Kraker (2015) wordt geopperd dat fort Sint Joseph op dezelfde locatie als kasteel
Rommerswale zou zijn gebouwd. Echter bij verschillende archeologische onderzoeken op het fort Sint
Joseph zijn geen aanwijzingen gevonden voor de resten van een kasteel in de ondergrond (zie § 2.6).
Na de val van Sas van Gent in 1644 worden deze forten uitgebreid en voorzien van wallen en grachten.
In 1645 komt het gebied rond Zuiddorpe in Staatse handen (Stockman & Everaers, 1997, 77; Gils & Le
Page, 2004, 268). Eenmaal in Staats bezit verviel de functie van de forten.
In deze periode is het onduidelijk of het kasteel nog aanwezig is. Op verschillende kaarten uit de 17e
eeuw wordt het kasteel afgebeeld, terwijl op andere kaarten het kasteel weer ontbreekt.
Op een kaart uit 1645 van P. de Perceval staan zowel het kasteel als het klooster niet afgebeeld (Gils
& Le Page, 2004, 264; figuur 10, D). Echter, tussen Fort Moerspui en Fort Sint Joseph wordt een kleine
structuur aangegeven, mogelijk een redoute. Op de kaart van Visscher uit 1651 staat Het kasteel
Roemerswael en fort Sint Joseph beide aangegeven (Stockman & Everaers, 1997; figuur 10, E). Het
kasteel staat echter afgebeeld als kerkelijk gebouw (mogelijk een klooster). Het is mogelijk dat hiermee
klooster ter Hagen wordt bedoeld. Deze kaart moet echter met enige terughoudendheid worden
gebruikt. Deze kaart geeft de situatie weer van voor de herbedijkingen en dus niet de situatie in 1651.
Daarnaast is deze kaart een compilatie van een aantal andere kaarten en niet het resultaat van
veldmetingen. Op de Kaerte van de Vier Ambachten van Blaeu uit 1662 is dan wel weer het kasteel
Romerswaele te onderscheiden (Stockman & Everraers, 1997, 78).
18e eeuw
Vanaf het begin van de 18e eeuw worden de aanwijzingen voor kasteel Rommerswaele sporadischer.
Op de kaart van het Axeler ambacht uit 1707 zijn ten oosten van de Moerspuische Watergang twee
huizen zichtbaar (Gemeentearchief Terneuzen, IMG_1115.jpg; figuur 10, F). Het zuidelijke huis ligt op
de locatie waar het klooster Ter Hagen verwacht wordt. Het noordelijke huis ligt buitendijks en zou
mogelijk op de locatie van het kasteel Rommerswaele kunnen liggen.
Op een kaart van de ambacht uit 1733 (Gemeentearchief Terneuzen, ambacht 1733-04.jpg) staat het
kasteel niet meer afgebeeld. Op de kaart van Staats-Vlaanderen uit 1747 van Isaak Tirion staat
Romerwaal aangeduid (Stockman & Everaers, 1997, 12). Het is echter onduidelijk of dit een kopie is
van een oudere kaart.
Op de verschillende kaarten van Hattinga (uit de periode 1745-1747) staat een gebouw ter hoogte van
het centrum van het onderzoeksgebied aangegeven op de kaart van geheel Staats Vlaanderen
(Gemeentearchief Terneuzen, Hattingaoost1.jpg). Op andere kaarten van Hattinga van hetzelfde
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gebied ontbreekt het kasteel echter (Gemeentearchief Terneuzen, eiland van axel.jpg;
Gemeentearchief Terneuzen, beoostenblijpolder.jpg). De kaart van Hattinga met de oude situatie en
verdronken land van Axel en Assenede Ambagt uit 1747 is vrijwel zeker een kopie van de kaart van
Cornelis Jansen uit 1542. Hierop staat het kasteel aangegeven (Gemeentearchief Terneuzen,
axelambacht oud.jpg).
Het is in ieder geval duidelijk dat het kasteel in 1774 niet meer aanwezig is. Op de Everinge kaart
(Gemeentearchief Terneuzen, Everinge kaart.jpg; Figuur 11) uit dat jaar wordt verwezen naar een
perceel (75) waar: ‘…en heeft op deze partijen, ingevolgen de oude benaamingen voortijds gestaan ’t
kasteel van Romerswaal, hebbende ten oosten van den dijk van Oud beoosten Bleije…’. Volgens De
Kraker betreft dit het perceel ten noorden van de Hazelarenstraat waar de luchtfotosporen zijn
waargenomen (zie § 2.4).Het is derhalve aannemelijk dat het kasteel voor 1774 verdwenen is.

Historisch kaartmateriaal
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Jaartal

Omschrijving

Bron

1274

Kaart van Dampiere

Rijksarchief Gent, 0007 Dampierre
1274.jpg

1542

De Waard (Cornelis
Jansen)

Gottschalk, 1984, 259

circa 1550

Braakmangebied (Fr.
v.d. Velde)

RAG K&Pl. 2644

1550

Kaart van Noord-Vlaanderen

1570

Ortellus Atlas

1581

Zeelandia Typus (Lodovico Guicciardini)

Rijksarchief Gent, 0019 Noord
Vlaanderen 1550.jpg
Oude kaarten Zeeuwsch Vlaanderen Zeeland, Zeeuwsch Vlaanderen
kaart 1570.jpg
Oude kaarten Zeeuwsch Vlaanderen Zeeland, Zelandia Typus kaart
Lodovico Guicciardini 1581.jpg

Description du pais de
circa 1600 Selande (Pertro Le Poivre)

Stockman & Everaers, 1997, 38

1613

Axel en Hulsterambacht

Rijksarchief Gent, 1340, Axel en
Hulsterambacht.jpg

1640

Kaart van Moerspui en
Koewacht

Ter Haegen, kaart_0001.jpg

1645

Gebied tussen Gent,
Sas van Gent en Hulst
(P. de Perceval)

Gils & Le Page, 2004, 264

1651

Nieuwe Kaerte van het
Landt van Waes ende
Hulster Ambacht

Stockman & Everaers, 1997

1662

Kaerte van de Vier Ambachten (Blaeu)

Stockman & Everaers, 1997, 78

1707

Kaart Axeler ambacht

Gemeentearchief Terneuzen,
IMG_1115.jpg

1733

ambacht

Gemeentearchief Terneuzen, ambacht 1733-04.jpg

1745

1746
1746
1747

Kaarte van geheel
staatsvlaanderen (Hattinga)
Kaarte van eijlande van
Axel (Hattinga)
Kaarte van Beoostenblijpolder (Hattinga)
Oude situatie en verdronken land van Axel

Gemeentearchief Terneuzen, Hattingaoost1.jpg
Gemeentearchief Terneuzen, eiland
van axel.jpg
Gemeentearchief Terneuzen, beoostenblijpolder.jpg
Gemeentearchief Terneuzen, axelambacht oud.jpg

38

Relevante
elementen
Kasteel niet afgebeeld
Het hof van
(den) Moere
staat aangegeven
Het hof van
(den) Moere
staat aangegeven
Kasteel aangegeven
Kasteel niet aangegeven
Kasteel niet aangegeven
Kasteel niet aangegeven, gebied
geïnundeerd
Kasteel en
klooster afzonderlijk aangegeven
Kasteel niet aangegeven
Kasteel en
klooster ontbreken. Mogelijke
redoute ter
hoogte kasteel
Kasteel Roemerswael aangegeven, aangeduid als kerkelijk
gebouw
C. Romerwale
aangegegeven
Ten oosten van
de Oostelijke
Vaart is klooster
ter Hagen zichtbaar en een
tweede huis,
buitensdijk
Kasteel niet aangegeven
Op locatie een
gebouw zichtbaar
Kasteel niet aangegeven
Kasteel niet aangegeven
Het hof van
(den) Moere

en Assenede Ambagt
(Hattinga)

1747

1774

Nieuwe kaart van het
Westelykste Gedeelte
en het oostelykste Gedeelte van StaatsVlaanderen (Isaak Tirion)

Everinge kaart

Kadastrale Minuut, Ge1811-1832 meente Zuiddorpe, Sectie C, Zijpe

staat aangegeven, kopie van
kaart van Cornelis Jansen?

Stockman & Everaers, 1997, 12

Gemeentearchief Terneuzen, Everinge kaart.jpg

http://www.watwaswaar.nl

1830-1850

Topografische Militaire
Kaart

http://www.watwaswaar.nl

1857

Topografische Militaire
Kaart

http://www.watwaswaar.nl

1866

Gemeente atlas

http://www.watwaswaar.nl

1912

Topografische Militaire
Kaart

http://www.watwaswaar.nl

1926

Topografische Militaire
Kaart

http://www.watwaswaar.nl

1950

Topografische Kaart

http://www.watwaswaar.nl

Kasteel Romerwaal aangegeven

Bij beschrijving
wordt perceel
genoemd waar
vroeger kasteel
lag.
Gebied betreft
bouwland / weiland
Gebied betreft
bouwland / weiland
Gebied betreft
bouwland / weiland
Gebied betreft
bouwland / weiland
Gebied betreft
bouwland / weiland
Gebied betreft
bouwland / weiland
Gebied betreft
bouwland / weiland

Tabel 2. Overzicht van relevante historische kaarten.

2.6 Archeologische Gegevens
Archeologische verwachting
Op de IKAW valt het gebied in een zone met een lage tot zeer lage archeologische verwachting. Deze
waardering is gebaseerd op de ligging van het plangebied in een zone met een inbraakgeul (zeer lage
verwachting). Ter hoogte van het gehucht van Nieuwe Molen en ter hoogte en ten oosten van boerderij
Ter Hagen ligt een zone met een (middel)hoge archeologische verwachting (Deeben, 2008; zie ook
http://www.cultureelerfgoed.nl).
Op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zeeland heeft het onderzoeksgebied
geen waarde gekregen. Het onderzoeksgebied ligt in een zone met dekzand doorsneden door kreken.
In het zuidoosten van het plangebied ligt een archeologisch monument (monument nr. 13790) Het
betreft een terrein met resten van een klooster/abdij uit de Late Middeleeuwen. Het betreft het in 1236
gestichte Cisterciënzer nonnenklooster Ter Hagen
(http://zldgwb.zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=Cultuur%20Historie).
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Bekende archeologische resten
In ARCHIS staan twee archeologische monumenten geregistreerd in het onderzoeksgebied (figuur 1).
Het betreft het fort Sint Joseph ten noorden van het onderzoeksgebied (monumentnummer 13504;
ARCHIS-waarnemingsnummers 36846 en 416215), en een terrein met resten van een nederzetting en
een klooster uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd A (monumentnummers 13790; ARCHISwaarnemingsnummer 21145). De waarneming binnen dit monument heeft betrekking op de luchtfotosporen (zie § 2.4).
AMK
monumentnr. Status

Omschrijving

13504

Hoge archeologische waarde

Schans, NTA-NTB

13790

Hoge archeologische waarde

Klooster en nederzetting, LME-NTA

ARCHIS
waarnemingsnr. Omschrijving

complextype / datering

21145

Grondsporen

Nederzetting, PALEO-NT

21148

Vuursteen afslagen

Onbekend, MESO

22069

Wallen van een voormalige schans

Schans, NTA-NTB

22071

Spitznackige Flint-Ovalbeile

Onbekend, NEOMB-NEOLA

36846

408086
416215

Wallen, grachten en funderingen van
Schans, NTA-NTB
Fort Sint Joseph
Fragmenten vuursteen: afslagen en
klingen; 2 kuilen en 5 paalgaten op rij, Onbekend, MESO-LME
fragmenten kogelpot aardewerk
Aardewerk en baksteen

Verdedigingswerk, LME-NT

Tabel 3. Overzicht van AMK-terreinen en ARCHIS-waarnemingen.

Binnen het onderzoeksgebied liggen verschillende archeologische vindplaatsen (figuur 1). In het gehucht Nieuwe Molen zijn op twee plekken vuursteen afslagen aangetroffen (ARCHISwaarnemingsnummers 21148 en 408086). Daarnaast zijn op dezelfde locatie ook grondsporen (kuilen
en paalgaten) en fragmenten van een kogelpot aangetroffen. In de archeologische kroniek van Zeeland
over 1991 wordt melding gemaakt van een vondst van een vuurstenen bijl welke is gevonden aan de
Boerenkavelweg ten zuiden van Nieuwe Molen (ARCHIS-waarnemingsnummer 22071; Van Heeringen
1992). Het vermoeden bestaat dat de grond waarin de bijl is aangetroffen is aangevoerd tijdens de ruilverkaveling. Het betreft een ‘Spitznackige Flint-Ovalbeile’ van een honingkleurige vuursteen met witte
inclusies. Op beide zijden komt een klein facet voor. Deze bijl kan in het Midden Neolithicum of Laat
Neolithicum worden gerekend. Aan de oostrand van Zuiddorpe zijn resten aangetroffen van een voormalige schans (waarschijnlijk Fort Sint Geleyn; ARCHIS-waarnemingsnummer 22069).
Archeologische onderzoeken
Ter hoogte van Fort Sint Joseph hebben verschillende archeologische onderzoeken plaatsgevonden
(figuur 12). In 1997 is een boor- en geofysisch onderzoek (elektrische weerstandsmetingen) uitgevoerd
door RAAP Archeologisch Adviesbureau (Marinelli, 1997). Op basis van de resultaten van het onderzoek werd geconcludeerd dat centraal op het terrein mogelijk een bakstenen (uitkijk)toren of kruithuis
heeft gestaan. Om het middenterrein lag een droge, ondiepe, brede gracht / greppel. Rond deze greppel lag een wal. In het zuidoostelijke deel van het gemeten gebied is een zone met afwijkende waarden
zichtbaar. Mogelijk betreft dit de ligging van de oudere zeedijk (zie: D’Hondt, 2015). Op basis van het
geofysisch onderzoek waren er geen aanwijzingen voor eerdere fasen van het fort of een mogelijk kasteel.
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In de daarop volgende archeologische onderzoeken lag de focus voornamelijk op de verdedigingsgracht voor de wal. In 2005 is door ARC een archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek
uitgevoerd naar het grachtensysteem van onder andere Fort Sint Joseph (Silkens & Mulder, 2005). Op
basis van dit onderzoek konden de grachten gereconstrueerd worden. De grachten waren 10 tot 12 meter breed met een steil profiel. De grachten zijn uitgegraven tot circa 1 meter –NAP.
De geologische opbouw in dit gebied lijkt variabel te zijn. In verschillende boringen is het pleistocene
dekzand aangetroffen op een diepte van circa 1,5 meter –NAP. Daarboven is in enkele boringen een
antropogene laag vastgesteld (op circa 1 meter –NAP). Aardewerk uit deze laag dateert vanaf de 17de
eeuw. Vermoedelijk houdt deze laag verband met werkzaamheden aan het fort. Meestal echter is boven
het pleistocene zand echter een dikke zandlaag vastgesteld, wellicht afgezet na de inundaties in de
late 16de eeuw. Aan de oostzijde werd onder de grachtbodem geen pleistoceen zand gevonden, maar
de sedimenten van een fossiele restgeul.
Op basis van de resultaten van het booronderzoek werd besloten om bij de reconstructie van het fort in
2006, De graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden (Dyselinck, 2007). Uit het archeologisch
onderzoek tijdens de reconstructiewerken blijkt dat de grachten van het fort geleidelijk zijn dichtgeslibd,
maar dat de grachten ook regelmatig opnieuw werden opgeschoond. Wellicht is na het gebruik als fort
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een groot deel van de wal als colluvium in de gracht terechtgekomen. Eveneens van enig belang is dat
de wal in het oosten wellicht iets meer afgerond was dan wat de reconstructie nu laat zien. Dit doet
concluderen dat deze verdedigingswerken wellicht vrij snel werden opgeworpen en niet voldeden aan
strakke schema’s en plannen. De stenen redoutes dienden hier om de omgeving te kunnen overzien en
eventuele aanvallen te kunnen waarnemen. Het versterken van deze torens met wallen en grachten gaf
deze forten dan wel een defensief karakter, maar gezien hun beperkte omvang lag het zwaartepunt hier
toch wellicht op het controleren van strategische plekken op de grens.
Tijdens de archeologische begeleiding werden verspreid over de volledige omloop van het fortlichaam
zijn hier en daar fragmenten bouwkeramiek aangetroffen. Twee fragmenten hebben geen datering opgeleverd maar drie roodbakkende bakstenen en een roodbakkend stuk plavuis konden wel geplaatst
worden. De bakstenen worden op het einde van de Late Middeleeuwen geplaatst, met name van 1350
tot 1450 AD (LMEB). Het stuk plavuis krijgt een 16e eeuwse datering. Het aangetroffen aardewerk
(roodbakkend aardewerk, grijs steengoed) en een enkel fragment pijpaarde kan vanaf circa 1600 worden gedateerd (Dyselinck, 2007).
In juni 2015 heeft een inventariserend veldonderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door Artefact!
(D’hondt, 2015). Tijdens het verkennende veldonderzoek werden in de boringen geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een gracht noch van een contrescarp (glacis) aan de zeezijde van
het fort. Daarnaast zijn 11 boringen (tot maximaal 1,69 m -NAP) aan de zuidwestzijde van het fort gezet
(figuur 12).
In de boringen is geen Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop) aangetroffen. Dit niveau is wellicht ontgraven in de Late Middeleeuwen of geërodeerd tijdens de inundaties na de verovering van Axel in
1586. In het plangebied zijn onder de bouwvoor mariene afzettingen van de Formatie van Naaldwijk
(Laagpakket van Walcheren) aangetroffen die zich lokaal dieper hebben ingesneden in het onderliggende pleistocene dekzand. Het dekzandniveau is in de overige boringen vastgesteld tussen 0,4 en 0,7
m -NAP. Waar getijdengeulen zich dieper hebben ingesneden is het dekzand dieper aangetroffen, namelijk op minimaal 0,59 meter –NAP.
In 4 boringen zijn antropogeen verstoorde lagen aangetroffen. Het betreft bruin, zwak siltig tot sterk venig zand met humus, houtskool en baksteenpuin. Deze lagen liggen op een diepte tussen 0.6 en 0 m
+NAP. Deze lagen kunnen mogelijk worden toegeschreven aan menselijke activiteit in de Late Middeleeuwen of Vroege Nieuwe tijd (LME-NTA). Mogelijk betreffen het een oude bouwvoor en/of akkerlaag
(D’hondt, 2015).
Op basis van deze onderzoeken zijn er geen harde aanwijzingen dat Fort Sint Joseph een uitbreiding is
van het kasteel Rommerswaele of dat het fort op de locatie van het kasteel is gebouwd. Het aantreffen
van bakstenen uit de Late Middeleeuwen B (1350 tot 1450) tijdens de archeologische begeleiding
(Dyselink, 2006) en het aantreffen van een cultuurlaag uit de Late Middeleeuwen en/of Vroege Nieuwe
tijd tijdens het booronderzoek (D’hondt, 2015) wijzen mogelijk wel op activiteit in of in de omgeving van
het fort in de Late Middeleeuwen. Het is mogelijk dat het vondstmateriaal verspoeld is tijdens de
inundatie na de inname van Axel in 1586.
Overige archeologische informatie
Gesprekken met de eigenaars van percelen in het onderzoeksgebied heeft geen aanvullende informatie
opgeleverd.
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Gespecificeerde archeologische verwachting
Paleolithicum t/m Bronstijd
Voor bewoningsresten uit de periode Paleolithicum-Bronstijd geldt een hoge archeologische
verwachting. Deze verwachting hangt samen met een (dagzomende) dekzandrug in het oostelijke deel
van het onderzoeksgebied. Ter hoogte van het gehucht Nieuwe Molen zijn in de top van de
dekzandafzettingen resten uit de Prehistorie (mogelijk Mesolithicum) aangetroffen. Dit wijst erop dat
resten uit deze periode zich in de dekzandafzettingen in het onderzoeksgebied kunnen bevinden.
Eventuele vindplaatsen uit het Laat Paleolithicum, Mesolithicum en/of Bronstijd bevinden zich in (de top
van) de pleistocene ondergrond (het dekzand). De diepte waarop de top van het dekzand ligt varieert
binnen het onderzoeksgebied tussen 0 en 120 cm -Mv. Ter hoogte van het centrum van het
onderzoeksgebied (de mogelijke locatie van kasteel Rommerswaele) is het dekzand op circa 90 cm -Mv
aangetroffen.
In theorie kunnen op en in de midden- en laat pleistocene fluviatiele afzettingen van de Schelde, de
Formatie van Koewacht, 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).
Het gaat waarschijnlijk om relatief kleine vindplaatsen van jagers-verzamelaars (oppervlakte van circa
200-1.000 m²). Dergelijke vindplaatsen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een vondstlaag
waarin houtskool, vuursteen en natuursteen kan voorkomen.
IJzertijd / Romeinse tijd
Voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd geldt een hoge
verwachting. Eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd / Romeinse tijd bevinden zich in (de top van) de
pleistocene ondergrond (het dekzand). Ter hoogte van het centrum van het onderzoeksgebied (de
mogelijke locatie van kasteel Rommerswaele) is het dekzand op circa 90 cm -Mv aangetroffen.
Deze verwachting hangt samen met het voorkomen van een (dagzomende) dekzandrug in (een deel
van) het onderzoeksgebied. Indien resten uit deze periode aanwezig zijn op de dekzandrug kunnen
deze mogelijk door latere bewoning verstoord zijn. Daarnaast zijn op verschillende luchtfoto’s een
greppelsysteem waargenomen wat waarschijnlijk als een ferme indigène (een inheemse nederzetting
uit de Late Prehistorie of Romeinse tijd) kan worden geïnterpreteerd (zie figuur 13, vindplaats D).
Bij eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd en/of Romeins tijd kan het gaan om losse
huisplaatsen/boerderijen (oppervlakte van ca. 200 tot 1.000 m²) of om een verzameling van boerderijen/huisplaatsen bij elkaar (mogelijk omringt door een greppelsysteem). Dergelijke vindplaatsen worden
verder gekenmerkt door een (ijle) vondstspreiding van aardewerk. 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. In
dit specifieke geval wordt een uitgebreid (nederzettings) greppelsysteem verwacht.
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Middeleeuwen / Nieuwe tijd
Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd gerelateerd aan de bewoning van kasteel Rommerswaele, de bewoning
van klooster Ter Hagen en de activiteiten gedurende de Tachtigjarige Oorlog in en rond het
onderzoeksgebied. Op basis van het bureauonderzoek zijn twee mogelijke locaties aan te wijzen waar
het kasteel of de kastelen kunnen hebben gelegen (zie figuur 13, vindplaats A en B).
Binnen vindplaats A zijn op basis van luchtfotosporen en historische bronnen aanwijzingen voor de
mogelijke ligging van de resten van het hof van Moere / kasteel Rommerswaele. Verwacht worden
grachten (al dan niet uit latere perioden) met bijbehorende houten beschoeiingen, resten van bruggen
enz. Verder kunnen (funderings)resten van (bij)gebouwen, beer- en waterputten, kuilen, paden en tuinen parkaanleg worden verwacht. Mogelijk kunnen ook sporen aanwezig zijn van nijverheid en agrarisch
gebruik van (de omgeving van) het kasteelterrein (bijvoorbeeld tuinen, boomgaarden, visvijvers enz.).
Daarnaast kunnen archeologische resten in de vorm van bouwpuin, aardewerk, hout(skool),
natuursteen en metaal aanwezig zijn.
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Binnen vindplaats B is, op basis van hoogteverschillen en luchtfotosporen, een ronde structuur met een
diameter van circa 50 m aan te wijzen, gelegen ten noorden van het huidige gehucht Nieuwe Molen en
ten oosten van Fort Sint Joseph. Mogelijk kan deze structuur worden geïnterpreteerd als een bergje (of
motte). Indien dit een motte(kasteel) betreft worden funderingen (van steen en/of hout),
ophogingslagen, grachten verwacht. Mogelijk kunnen ook sporen aanwezig zijn van nijverheid en
agrarisch gebruik van (de omgeving van) het kasteelterrein (bijvoorbeeld tuinen, boomgaarden,
visvijvers enz.). Daarnaast kunnen archeologische resten in de vorm van bouwpuin, aardewerk,
hout(skool), natuursteen en metaal aanwezig zijn.
Binnen vindplaats C worden op basis van historische bronnen mogelijk resten verwacht van klooster
Ter Hagen uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd en de hofstede die na het klooster op dezelfde
locatie heeft gelegen. Verwacht worden funderingsresten van afgebroken (bij)gebouwen en de kerk.
Mogelijk zijn ook resten van grachten (al dan niet uit latere perioden) met bijbehorende houten
beschoeiingen, resten van bruggen enz. aanwezig. Verder kunnen (funderings)resten van
(bij)gebouwen van het neerhof, beer- en waterputten, kuilen, paden en tuin- en parkaanleg worden
verwacht. Mogelijk kunnen ook sporen aanwezig zijn van nijverheid en agrarisch gebruik van (de
omgeving van) het klooster (bijvoorbeeld tuinen, boomgaarden, visvijvers enz.). Daarnaast kunnen
archeologische resten in de vorm van bouwpuin, aardewerk, hout(skool), natuursteen en metaal
aanwezig zijn.
De archeologische resten uit deze periode bevinden zich waarschijnlijk in de top van de
dekzandafzettingen en in de jongere getijdenafzettingen. Derhalve kunnen de resten op een diepte van
circa 90 cm-Mv of daarboven worden verwacht.
Daarnaast kunnen in het onderzoeksgebied sporen van landgebruik en oorlogshandelingen uit Late
Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn. Meer specifiek worden verdedigingswerken rond het
voormalige kasteel Rommerswaele verwacht (uit de periode 1586-1600).

2.7 Verstoringsgegevens
Voor zover bekend zijn er geen verstoringen in de directe omgeving van het onderzoeksgebied. Waarschijnlijk zullen aanwezige archeologische resten zijn verstoord door de inundatie van het gebied in
1586. Op de luchtfoto’s is te zien dat aan de westkant van vindplaats A een donker gekleurde band
aanwezig is die in verband kan worden gebracht met een getijdenkreek. Verwacht wordt dat de archeologische resten binnen dit deel van vindplaats A zijn verstoord / geërodeerd. Daarnaast kunnen de mogelijk aanwezige archeologische resten in alle vindplaatsen zijn verstoord door agrarisch gebruik van
het gebied in de Nieuwe tijd.
Volgens het Geoloket van de Provincie Zeeland liggen geen industriële kabels en leidingen in het onderzoeksgebied (http://zldgwb.zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=KabelsLeidingen).
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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?
Ten zuiden van het centrum van het onderzoeksgebied zijn resten van een kloostercomplex en nederzetting uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd bekend (Monumentnr. 13790). Het betreft het
voormalige klooster Ter Hagen. Ten oosten van de locatie van het voormalige klooster zijn luchtfotosporen aangetroffen die ook wel geïnterpreteerd worden als een ferme indigène (een inheemse
nederzetting uit de Late Prehistorie of Romeinse tijd). Ter hoogte van het centrum van het onderzoeksgebied (ten noorden van de Hazelarenstraat) zijn luchtfotosporen aangetroffen die mogelijk in
verband kunnen worden gebracht met kasteel Rommerswaele.
• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in
het gebied?
Voor bewoningsresten uit de periode Paleolithicum t/m Romeinse tijd geldt een hoge archeologische verwachting. Dit hangt samen met de ligging van het onderzoeksgebied in een zone met
een dekzandrug. Op verschillende luchtfoto’s is een greppelsysteem waargenomen, dat waarschijnlijk als een ferme indigène (een inheemse nederzetting uit de Late Prehistorie of Romeinse tijd) kan
worden geïnterpreteerd.
Op basis van het bureauonderzoek geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit de
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd gerelateerd aan het hof van Moere / kasteel Rommerswaede,
het klooster Ter Hagen en de activiteiten gedurende de Tachtigjarige Oorlog in de vorm van versterkingen rond het voormalige kasteel Rommerswaele en overige linies.
• Wat is de verwachte diepte en verspreiding waarop eventuele archeologische resten voorkomen?
Eventuele Prehistorische en Romeinse resten worden verwacht in (de top van) de dekzandafzettingen waarvan de top op een diepte variërend van 0 tot 120 cm -Mv ligt. Ter hoogte van het centrum
van het onderzoeksgebied (de mogelijke locatie van kasteel Rommerswaele) is het dekzand op
circa 90 cm -Mv aangetroffen.
Resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd bevinden zich waarschijnlijk in de top van de dekzandafzettingen en in de jongere getijdenafzettingen. Derhalve kunnen de resten op een diepte van
circa 90 cm-Mv of daarboven worden verwacht.
• 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.
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• Is in het onderzoeksgebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke (non-destructieve) methoden
zouden hierbij kunnen worden ingezet?
Ja, vervolgonderzoek is noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de aan- of afwezigheid van archeologische resten die gerelateerd kunnen worden aan het hof van Moere / kasteel Rommerswaele binnen vindplaatsen A en B.
Daarnaast zou vervolgonderzoek meer duidelijkheid kunnen geven over de aard en datering van
het aangetroffen greppelsysteem ten oosten van boerderij Ter Hagen (vindplaats C). Geadviseerd
wordt de vindplaatsen door middel van non-destructief vervolgonderzoek verder te onderzoeken.

3.2 Advies
Bestemmingsplan buitengebied
In het bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen (NL.IMRO.0715.BPBG01-VG99) is vastgelegd dat
voor het onderzoeksgebied een archeologische dubbelbestemming geldt. Aan het grootste deel van het
onderzoeksgebied is de Waarde-Archeologie 3 toegekend, d.i. vrijstelling voor onderzoek tot 1.000 m2 /
0,5 m –Mv. Aan het gebied rond boerderij Ter Hagen is de Waarde-Archeologie 1 toegekend, d.i. vrijstelling voor onderzoek tot 100 m2 / 0,5 m –Mv. Op basis van het in dit rapport beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd blijven.
Archeologisch vervolgonderzoek binnen percelen met betredingstoestemming
Op basis van het bureauonderzoek zijn vier vindplaatsen afgebakend (figuur 13 en 14). Enkel vindplaats A ligt binnen de percelen waarvoor toestemming voor veldonderzoek is. In het volgende zal derhalve voor vindplaats A een uitgebreide opzet voor het vervolgonderzoek worden gegeven. Voor de
overige vindplaatsen wordt een suggestie gedaan voor eventueel vervolgonderzoek.
Opgemerkt moet worden dat de grens geen vaststaand gegeven is. Het vervolgonderzoek dient meer
inzicht te geven in de exacte begrenzing.

48

Vindplaats A, mogelijke locatie hof van Moere / kasteel Rommerswaele
Binnen deze vindplaats zijn verschillende luchtfotosporen aangetroffen, die op basis van hun ligging
mogelijk in verband kunnen worden gebracht met het hof van Moere / kasteel Rommerswaele.
Het vervolgonderzoek dient meer inzicht te geven in de aard, exacte ligging en begrenzing van deze
sporen. Op basis van onderhavig onderzoek wordt geadviseerd om binnen deze voorlopige grens een
combinatie van een booronderzoek aangevuld door een geofysisch onderzoek uit te voeren. Hierbij
geldt de volgende fasering en motivatie:
1.

Op basis van de aangegeven vindplaats contour worden een aantal hoogkwalitatieve boorraaien over de vindplaatsen gezet in een verspringend boorgrid van 30 x 35 m.
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 50 cm in de pleistocene afzettingen of tot 4 m –Mv (in het geval
van het aantreffen van een getijdegeul). De kans op het aantreffen van vindplaatsen uit de
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Prehistorie is zeer klein op basis van een dergelijk booronderzoek. Wel kan worden vastgesteld of de top van het dekzand intact is.
Motivatie: Het booronderzoek heeft een tweeledig doel. Enerzijds kan op basis van het
booronderzoek in detail het type bodemprofiel en de intactheid van het bodemprofiel wordt
bepaald. Anderzijds kan op basis van het booronderzoek meer inzicht worden verkregen in
de aard, ligging en begrenzing van de waargenomen luchtfotosporen.
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.

3.

De toepassing van geofysische technieken is een wetenschap op zich. Elke techniek heeft
zijn zeer specifieke toepassingsgebied. In onderstaand advies is hier rekening mee gehouden, en is daarnaast gelet op de bodem en bodemeigenschappen in Zeeland – op basis
van uitgebreide ervaring op tientallen onderzoekslocaties (voor een voorbeeld zie Verschoof, 2014). Op basis van het bureauonderzoek wordt het volgende voorgesteld: Op basis van de resultaten van het booronderzoek kunnen mogelijk een aantal zones worden
aangewezen met archeologische sporen (zoals grachten en mogelijk steenbouw) of een
concentratie van vondstmateriaal. Deze zone(s) worden met behulp van elektrische weerstandsmeting verder onderzocht om bijvoorbeeld individuele structuren in kaart te brengen.
Idealiter worden deze weer gecontroleerd met behulp van een aantal controleboringen.
Motivatie: het elektrisch weerstandonderzoek heeft tot doel op relatief snelle en goedkope
wijze het voorkomen van grachten en steenbouw in detail in kaart te brengen. Om die reden is het zinvol om de resultaten van het booronderzoek als uitgangspunt van het geofysisch onderzoek te gebruiken.

Archeologisch vervolgonderzoek buiten percelen met betredingstoestemming
Vindplaats B, mogelijk bergje ten oosten van Fort Sint Joseph
Binnen deze vindplaats is zijn hoogteverschillen en luchtfotosporen waargenomen die mogelijk wijzen
op de aanwezigheid van een (restant van) een bergje. Indien dit een bergje betreft kan dit mogelijk een
locatie zijn van (een voorloper van) het hof van Moere. Indien betredingstoestemming kan worden verkregen wordt geadviseerd om binnen de vindplaatsgrens vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van
een booronderzoek, mogelijk aangevuld met een geofysisch onderzoek (figuur 14).
1.

Over de aangegeven vindplaats contour worden twee hoogkwalitatieve boorraaien haaks
over de aangetroffen afwijking gezet met boringen met een onderlinge afstand van 10 m
(Boorraai A + B). Deze raaien zijn dermate lang dat deze zowel over de aangetroffen hoge
zone als de daarom liggende lage zone liggen. 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 50 cm in
de pleistocene afzettingen of tot 4 m –Mv (in het geval van het aantreffen van een getijdegeul). De kans op het aantreffen van vindplaatsen uit het Prehistorie is zeer klein op basis
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van een dergelijk booronderzoek. Wel kan worden vastgesteld of de top van het dekzand
intact is.
Motivatie: Deze boorraaien dienen om meer inzicht te krijgen in de aard, ligging en begrenzing van de waargenomen structuur. Daarnaast dienen deze boringen om meer inzicht
te krijgen in de lokale bodemopbouw, mate van verstoring en (indien aanwezig) de vondstverspreiding.
2.

Het uitvoeren van een geofysisch onderzoek is afhankelijk van de resultaten van het booronderzoek. Indien het booronderzoek aanwijzingen oplevert voor de aanwezigheid van een
bergje binnen vindplaats B wordt (een deel van) de vindplaats met behulp van elektrische
weerstandsmeting verder onderzocht. Idealiter worden deze weer gecontroleerd met behulp van een aantal controleboringen.
Motivatie: het elektrisch weerstandonderzoek heeft tot doel op relatief snelle en goedkope
wijze het voorkomen van grachten en steenbouw in detail in kaart te brengen. Om die reden is het zinvol om de resultaten van het booronderzoek als uitgangspunt van het geofysisch onderzoek te gebruiken.

Vindplaats C, Klooster Ter Hagen
Binnen het onderzoeksgebied was reeds bij aanvang van het bureauonderzoek een archeologisch monument bekend: klooster Ter Hagen (monumentnr. 13790). De huidige vindplaats contour van vindplaats C is gebaseerd op de grens van dit monument. Hoewel deze vindplaats niet direct deel uitmaakt
van het kasteel en buiten de percelen met betredingstoestemming valt (en derhalve niet direct binnen
deze opdracht hoort) kan een (beperkt) vervolgonderzoek mogelijk meer inzicht verschaffen in de ligging en begrenzing van deze vindplaats.
1.

Geadviseerd wordt om het gebied binnen de vindplaats contour systematisch af te lopen.
Hiertoe dient het terrein 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. De verspreidingskaart kan als uitgangspunt dienen voor toekomstig vervolgonderzoek of als basis
om de begrenzing van het monument aan te passen.

2.

Op basis van de resultaten van de oppervlaktekartering kunnen mogelijk een aantal zones
worden aangewezen met een concentratie van vondstmateriaal (bijvoorbeeld zones met
bouwmateriaal). Deze zone(s) worden met behulp van elektrische weerstandsmeting verder
onderzocht om bijvoorbeeld individuele structuren in kaart te brengen. Idealiter worden
deze weer gecontroleerd met behulp van een aantal controleboringen.
Motivatie: het elektrisch weerstandonderzoek heeft tot doel op relatief snelle en goedkope
wijze het voorkomen van grachten en steenbouw in detail in kaart te brengen. Om die reden is het zinvol om de resultaten van het booronderzoek als uitgangspunt van het geofysisch onderzoek te gebruiken.
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Vindplaats D, ferme indigène?
Ten oosten van de boerderij Ter Hagen zijn aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van een inheemse nederzetting uit de Late Prehistorie en/of Romeinse tijd. Hoewel deze vindplaats niet direct
toebehoord aan het kasteel en buiten de percelen met betredingstoestemming valt (en derhalve niet
direct binnen deze opdracht hoort) kan een beperkt vervolgonderzoek mogelijk meer inzicht verschaffen in de aard en datering van deze vindplaats.
1.

Geadviseerd wordt om het gebied binnen de vindplaats contour systematisch af te lopen.
Hiertoe dient het terrein 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. De verspreidingskaart kan als uitgangspunt dienen voor toekomstig vervolgonderzoek.

2.

Op basis van de verspreidingskaart en de luchtfotosporen kunnen gericht enkele hoogkwalitatieve boringen worden gezet om de aard, omvang en diepte van de waargenomen sporen te onderzoeken. 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 50 cm in de pleistocene afzettingen of tot
4 m –Mv (in het geval van het aantreffen van een getijdegeul).
Motivatie: Het booronderzoek heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de aard, ligging
diepte en datering van de waargenomen luchtfotosporen.

Onderzoeksvragen voor het vervolgonderzoek
Algemeen
• In welke mate is de bodem in het plangebied verstoord?
• Zijn er aanvullende gegevens op de reeds bekende bodemopbouw?
• 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 tijd te worden bijgesteld?
• Wat is de gespecificeerde verwachting ten aanzien van nog onbekende archeologische waarden in
het gebied?
• Dienen de vindplaatsen op basis van het veldonderzoek te worden aangepast (of afgeschreven)?
• Zijn er archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, diepteligging, kwaliteit en ruimtelijke verspreiding?
• Dient op basis van het onderzoek de vrijstellingsdiepte op de omliggende percelen rond de vindplaatsen te worden aangepast? Zo ja, tot welke diepte beneden maaiveld kan vrijstelling worden
verleend?
Vindplaats A
• Wat is de aard en datering van de binnen vindplaats A aangetroffen structuren? Zijn er aanwijzingen
voor de aanwezigheid van een kasteelterrein?
Indien een kasteelterrein wordt aangetroffen:
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• Zijn er aanwijzingen voor meerdere fases binnen het kasteelterrein?
• Zijn er aanwijzingen voor het aanpassen van het kasteelterrein tijdens de Tachtigjarige Oorlog (bijvoorbeeld het aanleggen van verdedigingswerken rond het kasteel)?
Vindplaats B
• Wat is de aard en datering van de binnen vindplaats A aangetroffen structuur? Zijn er aanwijzingen
voor de aanwezigheid van een kasteelterrein?
Vindplaats C
• Zijn binnen de vindplaats contour vondstconcentraties aanwezig?
• Wat is de aard en datering van de aangetroffen vondstconcentraties?
• Wat is de aard en datering van de binnen vindplaats C aangetroffen structuren? Zijn er aanwijzingen
voor de aanwezigheid van een kloosterterrein?
Vindplaats D
• Zijn binnen de vindplaats contour vondstconcentraties aanwezig?
• Wat is de aard en datering van de binnen vindplaats C aangetroffen structuren? Zijn er aanwijzingen
voor de aanwezigheid van een ferme indigène?
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1.

Ligging van het onderzoeksgebied (zwart) met ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMKterreinen (blauw) op de IKAW; inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2.

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

Figuur 3.

Ligging van het onderzoeksgebied (zwart) op een uitsnede van de geologische kaart
van Zeeuws-Vlaanderen (RGD, 1977).

Figuur 4.

Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte) op een uitsnede van de bodemkaart van
Zeeuws-Vlaanderen (Stiboka, 1980) met de boringen uit het DINOloket (wit; http://www.dinoloket.nl).

Figuur 5.

Ligging van het onderzoeksgebied (zwart) op de gedetailleerde bodemkaart van het
Ruilverkavelingsgebied Zuiddorpe-Clinge (Van der Sluijs e.a., 1964).

Figuur 6.

Het onderzoeksgebied op de AHN2 (50 x 50 cm) met elementen (blauwe onderbroken lijn)
(bron: http://www.ahn.nl).

Figuur 7.

Detail van het AHN2 (50 x 50 cm, blauw = laag, rood = hoog; bron: http://www.arcgis.com).

Figuur 8.

Luchtfoto van het onderzoeksgebied genomen vanuit het zuidwesten (bron: dhr. De Kraker,
opname 4 juli 2006).

Figuur 9.

Elementen (blauw) waargenomen op verschillende luchtfoto’s geprojecteerd op een recente
luchtfoto.

Figuur 10. Globale ligging van het onderzoeksgebied op verschillende historische kaarten (rode stippellijn / pijl).
Figuur 11. De Everingenkaart uit 1774 (bron: Gemeentearchief Terneuzen, Everinge kaart.jpg) met
daarop perceel 75 (blauw).
Figuur 12. Een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken in (de omgeving van) Fort Sint Joseph
(naar: Marinelli, 1997; Silkens, 2005; D’hondt, 2015).
Figuur 13. De vindplaatsen (oranje) in (de directe omgeving van) het onderzoeksgebied (zwart).
Figuur 14. Advieskaart voor vervolgonderzoek Hof van Moere / kasteel Rommerswaele.
Tabel 1.

Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen.

Tabel 2.

Overzicht van relevante historische kaarten.
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Overzicht van AMK-terreinen en ARCHIS-waarnemingen.

Bijlage 1. Tekst A. de Kraker (2015)
Bijlage 2. Uitsneden van gebruikte luchtfoto’s
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Bijlage 1. Tekst A. de Kraker (2015)
Inleiding
De elf leemten die in dit rapport worden besproken zijn allemaal locaties die door overstromingen zijn
verlaten. Het gaat in twee gevallen (St. Janskapel en Steelandt) om locaties die in 1488 zijn overstroomd, acht locaties zijn overstroomd in de jaren 1584-1586, Vremdijcke is overstroomd in 1600. In
alle gevallen heeft de overstroming het landschap waarin de locaties hebben gelegen grondig veranderd in termen van dikte van de kleilaag of juist het verdwijnen van de oude cultuurlaag door langdurige erosie. Tevens is ook de volledige infrastructuur van wegen, sloten en erfscheidingen verdwenen
dan wel onder een kleilaag begraven.
De overstroming in 1488 vond plaats door het stilleggen van het herstel- of onderhoudswerk aan de
zeesluis te Nieuwersluis (halverwege Philippine en Hoek). Gedurende de periode 1488-1494 is het gebied ten oosten daarvan tot in de straten van Axel overstroomd geweest. In april 1494 werd een begin
gemaakt met de aanleg van de 25 km lange Landdijk van de Vier Ambachten, die in Boekhoute begon
en in een boog naar het oosten liep, vervolgens naar het noorden afboog en verder langs de westkant
van Axel liep en tenslotte in Terneuzen uitkwam, waarvan de Noordstraat nog een restant is. In dit gebied overstroomden: Vremdijcke, Willemskercke, Coudekercke, Hertinghe, Steelandt, Hughersluus,
Moerkerke, Peerboom, Nieuwkerke en de locatie met de St. Janskapel (De Kraker 1997, 23-26).
Vremdijcke is tegen 1500 herdijkt, Willemskercke in 1518. In de Koudepolder (1545) en de Lovenpolder (1548) is na hun bekijking geen oud dorp herbouwd. Het latere Hoek, is in feite het nieuwe Vremdijcke geworden.
De overstromingen tussen 1584 en 1586 vonden plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In 1584 werd
de zeesluis te Kampen vernield, daarna die te Nieuw-Othene en in 1586 werd de Landdijk van de Vier
Ambachten ten westen van Axel (Buucxgate) vernield met nog verder naar het oosten ook de Schoordijk (op de grens van Axel- en Hulsterambacht). In het noorden volgde het water vanuit het Campense
gat de Watergang van Beoostenblije en splitste bij de zogeheten Aelbrechtszee af meer naar het oosten. Via het Otheense gat maakte het water een nieuwe kreek met aftakkingen tot bezuiden Zaamslag.
Hier overstroomden de dorpen Aendijcke, Othene en Zaamslag. Ook Triniteyt overstroomde, maar
werd in 1589 herdijkt. In het gebied bij Axel overstroomde het uitgemoerde gebied ten zuiden van
Axel tot aan het ‘hoge land’ van Zuiddorpe. Hier overstroomden Beoostenblije en Zuiddorpe (alleen
bij springtij). Door de grote watermassa’s die via het gat van Buucxgate bezuiden Axel stroomden zijn
zeker restanten van vroegere dorpen in het Braakmangebied, reeds in 1488 overstroomd, verder opgeruimd, behalve daar waar de ondergrond uit taai veen bestond. Hier is in 1612 de St. Janskapel in de
Albertuspolder herdijkt.
Bij dit onderzoek naar de elf leemten gaat het om drie hoofdvragen:
a. Wat is het belang van de site geweest en/of de activiteit die erop plaatsvond?
b. Hoe was de situatie vlak voor het verdwijnen?
c. Wat is de mogelijke locatie van de site?
Wat betreft het bepalen van het belang, is het nodig iets over ontstaan en achtergrond te zeggen. Indien
het om een parochie gaat kan het belang worden bepaald aan de hand van het aantal inwoners/huizen.
Bij al de dorpen gaat het vrijwel uitsluitend om kleine boerderijen en hoven, losstaande huisjes, boomgaarden met in het midden een kerk, omgeven door kerkhof en kerkhofmuur. De belangrijkste bronnen
hiervoor zijn belastingkohieren. Voor de vijftiende eeuw is dat de haardtelling (De Smet, 1935), voor
de zestiende eeuw zijn dat de jaarlijkse ommestelling in het ambacht en het kohier van de Twintigste
(XXe) Penning (Grapperhaus, 1982, 106 e.v.). Bij de haardtelling gaat het in feite om het aantal woningen, want in beginsel heeft elke woning een haardplaats. Bij de jaarlijkse 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
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goed. Dit betekent dat alle eigendommen en pachtgoederen in een parochie werden belast. Om dit te
kunnen doen werden ze geschat.
Het bepalen van het belang van kastelen en andere domeinen kan op drie manieren. Gegevens over het
gebouw in termen van grootte, aantal vertrekken, torens, omvang walgracht kunnen een indicatie vormen. Dit soort gegevens is te vinden in de staten van goed van de kasteelheren. Daarnaast kan worden
bepaald hoe omvangrijk het domein was waarvan het kasteel het middelpunt was, dus hoeveel land,
bos, tienden, molens en andere rechten het domein rijk was. Daartoe verschaffen de domeinrekeningen
belangrijke gegevens. Zijn deze er niet dan kan gebruik worden gemaakt van de everingboeken, registers waarin alle percelen van een poldergebied staan omschreven (de Kraker, 2001). Een derde wijze is
om vast te stellen hoe belangrijk de kasteelheer zelf was, welke ambten hij bekleedde, politieke functies hij had en hoe hij zijn invloed ten behoeve van zijn domein en de streek waarin het lag, heeft aangewend.
Het bepalen van de toestand vlak voor het verdwijnen kan aan de hand van domeinrekeningen en
vooral ook de correspondentie tussen belanghebbenden in het gebied. Dit betreft correspondentie tussen lokale overheden en functionarissen, tussen militaire bevelhebbers en ontvangers van goederen en
voorraden van forten.
Het bepalen van de locatie kan aan de hand van genoemd bronnenmateriaal en kaarten. Daarnaast kunnen ook luchtfoto’s dienst doen. Het blijft een erg lastige zaak om de gegevens uit de everingboeken
ruimtelijk te vertalen. Dit probleem vloeit voort uit het feit dat het toenmalige landschap er geheel anders uitzag dan nu. Percelen worden in het everingboek aangeduid met gebruiker, eigenaar, grootte en
ligging noord, zuid, oost en west ten opzichte van andere percelen. Genoemde wegen en waterlopen
zijn in vrijwel alle gevallen verdwenen. De grootte van een perceel zegt nog niets over de vorm ervan
in termen van lengte en breedte. Wel kan in een aantal gevallen worden bepaald of het om blok- of
strookvormige percelen gaat. Verder zijn er bij grote percelen van een eigenaar/gebruiker soms nadere
omschrijvingen, waarbij vaak het woord wal of wallekin valt. Dit betekent dat de grotere hoeven veelal
omwald [d.i. hier omgracht]zijn geweest. Kaarten uit de periode zijn al wel getekend volgens de driehoeksmeting en vrijwel alle kaartmakers zijn ook daadwerkelijk ter plekke geweest, zoals Fr. Van de
Velde en de Horenbaults. Ondanks de door hen aangebrachte schaal moet rekening worden gehouden
met afwijkingen tussen 3% en 8%.
Tenslotte moet bij het bepalen van de huidige locatie van de vroegere site worden rekening gehouden
met de processen die het landschap na de overstroming hebben veranderd. Daar waar niet is verspoeld
is opnieuw afgedekt met klei. Door de lichtelijke zeespiegelstijging is het niveau van het huidige maaiveld niet automatisch hetzelfde als dat van de bouw van dorpen/kastelen en kloosters rond 1200 of hun
overstromen tussen 1488 en 1600. Echter voordat een afdekking met klei heeft plaatsgevonden, zijn is
vrijwel alle gevallen waardevolle bouwmaterialen uit het verdronken land weggehaald. Met name na
1584 organiseerde Zeeland de systematische afbraak van grote stenen gebouwen in het verdronken
land. Tot hoe diep in de bodem dit afbraakproces invloed heeft gehad, is moeilijk te bepalen. Er moet
bovendien rekeningen worden gehouden met het feit dat grote gebouwen, zoals kastelen en kerkgebouwen vaak erg diep werden gefundeerd. Inzicht in de vraag hoe diep resten kunnen liggen geeft een
vroeg ‘archeologisch’ onderzoek naar de ligging van het verdronken Coudekercke (huidige Koudepolder). Funderingen – zeer waarschijnlijk van de kerk – lagen door het veen heen tot op het zand gefundeerd (Bijlage 4).
Tenslotte nog de bronnen waaruit de informatie komt. Dit is voor meer dan 75% archiefmateriaal uit
de periode zelf, dus bronmateriaal uit de eerste hand, van de tijdgenoot. Op grond hiervan is een beeld
geschetst met belang, situatie vlak voor verdwijning en de mogelijke locatie dat vergeleken kan worden 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.
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3. Zuiddorpe – Rommerswale
Inleiding
Voor de duiding van het kasteel van Rommerswale, het belang ervan, de toestand vlak voor het verdwijnen en de locatie van het kasteel, zijn vooral archiefbronnen gebruikt. Daar het kasteel het centrum was van een domein, vergelijkbaar met dat van kloosters als Terhagen en Boudelo, is gebruikgemaakt van domeinrekeningen en archivalia die betrekking hebben op de nalatenschappen van het domein na het overlijden van de domeinheer. Verder is gebruikgemaakt van de kohieren van de XXe
penning van Beoostenblije en Zuiddorpe van 1572, waarin alle landeigenaren en –pachters staan, de
bezitters van tienden en de eigenaren van kleine huisjes. Ook is het everingboek van Beoostenblije uit
1567 geraadpleegd. Daarnaast is gebruikgemaakt van de correspondentie van militaire bevelhebbers
en bestuurders (1583-1609), die verantwoordelijk waren voor de bemanning en bevoorrading van de
forten bezuiden Axel. Tenslotte is gebruikgemaakt van kaartmateriaal.
Het kasteel ontleent zijn naam aan Moere, een naam die aanvankelijk was bedoeld voor het dorp en de
parochie van Zuiddorpe. De naam was niet populair en werd al snel Zuiddorpe. Jan van Axel, heer van
Axel en zijn opvolgers hadden het recht bedienaars te benoemen van de kerk aldaar (pastoor en koster), in 1350. 10 Het kasteel bij Zuiddorpe behield echter tot diep in de zestiende eeuw de naam Hof Ten
Moere, Moerhof, Hof te Zuiddorpe, etc. Pas in de decennia voor het verdwijnen wordt vrijwel consequent de naam Huis of Hof van Rommerswale gebruikt.

Het belang
Het belang van kasteel en domein komen naar voren uit de domeinrekeningen uit de jaren 1520-1540.
Bij het hof De Moere werden in 1521/24 diverse herstellingen verricht, waaruit kan worden opgemaakt dat er bij het hof een turfhuis, een schuur en ook een valkhuis stonden. 11 Het kasteel kreeg toen
ook een nieuwe valbrug over de walgracht. Uit een bestelling van in totaal 34.000 daktichelen om delen van het dak te vervangen, blijkt dat het kasteel tenminste twee torens had; verder was er een grote
zaal en waren er keukens. Alle vensters waren voorzien van glas en die werden ook geheel hersteld.
De post waarin verwoord wordt hoe de grachten om het kasteel moesten worden geruimd, is erg informatief: ‘te rumene gheheel den wal rondtsomme thuus tzudurpe. Ooc mede de gracht achter twaermoes also onder de brugghe doer ant valkhuus duer den zouten vivere achter de bogaert totten waterganghe comende achter de scuere, bachuus ende also voort weder inden wal, de caeije daers noot was
zelve te makene….’ Uit een wat latere rekening blijkt dat er 200 roeden (770 m) gracht werden gedolven. 12
In 1522 werd er op het binnenterrein ook een duvekeete gebouwd. 13 Het belang van de bewoners en
daarmee van het kasteel werd in 1524 nogmaals onderstreept door het verblijf van de koningin van
Denemarken op het kasteel, waarvoor de kapel van extra kaarsen op het altaar werd voorzien. 14 Bij het

10

Gottschalk (1984), 327-328.

11

ZA, Za, 9, rek. 1523/24; RAK Enn, 2979, rek. 1520/22.

12

RAK, Enn, 2982, rek. 1525.

13

RAK, Enn, 2980, rek. 1522.

14

RAK, Enn, 2980, rek. 1524/25.
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kasteel lag een dijkje dat werd verpacht. 15 Voor de onderdelen waaruit het domein bestaan heeft en de
omvang ervan wordt verwezen naar de bespreking van het kasteel van Axel. De reden daarvan is dat
beide kastelen lange tijd bezit van één familie hebben gevormd, zeker tijdens de zestiende eeuw.

Fig. 3.1. Kaart uit circa 1550 (Fr. V.d Velde) van het Braakmangebied, met daaruit het fragment van
de Axelse Vaart met Zuiddorpe, het Klooster Terhage en het Moerhof. Aan de westzijde van de vaart
loopt over de vaart een weggetje naar het Moerhof (RAG K&Pl. 2644).
Volgens het kohier van de XXe penning van Beoostenblije uit 1572 is de omschrijving van het kasteel
van Rommerswale als volgt:
‘Jonckheer Jacob van Remmerswaele bezit tcasteel ende hof van de douarière van mijnen heer van
Maldeghem ligghende bijder holen binnen der heveringhe van Beoostenblije met XXVI ghemeten
LXXV roeden landts zonder pacht ende alzo tzelve te tauxeren naer wederzijden op VIII lbgr. Over de
XXen penningh.’ 16
In het kohier van de XXe penning van Zuiddorpe komen de heer van Maldegem en Jonkvrouw Anna
van Maldegem als grootgrondbezitters voor. 17 Pachter Stoffel de Meerster die een half gemet land gebruik op het ‘thooghe hoof’ (fol. 21ro). Ook het klooster Terhagen bezat in deze streek land (fol.
29vo). Verderop in hetzelfde kohier staat de volgende post:
‘Joncheer Jacop van Rommerswael bryuct over thuus vande Moere toebehoorende edele ende weerde
vrau Anna van Maldeghem dat zij besittende es groote ende bos ende bijvanck XXV gem. ende es niet
verpacht, de selve noch een ghemeth meersch over deselve vrauwe binnen der parochie van beoosten
blije ghetacxeert op…’ (fol . 46vo).

15

RAK, Enn, 2983, rek. 1525 en 1526.

16

SAG, rks. 28, 8/33, fol. 69vo-70ro, kohier XXe penning Beoostenblije, 1572 (26 gemeten en 75 roeden: 11,7 ha).

17

SAG, rks. 28, 84/357, fol. 19ro, kohier XXe penning Zuiddorpe, 1572.
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In de tekstfragmenten wordt de heer van Maldeghem vermeld. Deze vroeg in 1552 aan de schepenen
van Axel om na het overlijden van Jonkvrouw Johanne van Halewijn, vrouwe van Axel, een inventaris
op te maken van alles wat zich in het kasteel De Moere bevond. Deze heer van Maldeghem is in de
opeenvolging dus de volgende heer van Moere geworden. Uit de tekst van de posten kan verder worden opgemaakt dat het kasteel De Moere, het Moerhof en het kasteel van Rommerswale een en hetzelfde kasteel zijn. Kennelijk was jonkheer van Rommerwale zolang de pachter/gebruiker van het kasteel dat hij – in de volksmond - zijn naam aan het complex heeft verbonden. Hoe ging het met het kasteel verder, met name na de verovering van Axel door Maurits en Sidney in 1586?
Van deze Jhr. Jacob van Rommerswale is bekend dat hij diverse malen burgemeester of voorschepen
is geweest van het Axelambacht (1562/63; 1566/67; 1568/69. 18
In Beoostenblije bezat hij veel grond.

Situatie vlak voor het ‘verdwijnen’
Het kasteel Rommerswale fungeerde als een van de Spaanse forten direct na de Staatse inname van
Axel. In een schrijven uit 1591 wordt een overzicht gegeven van de Spaanse forten bezuiden Axel.
Hierin komen voor het Fort Creckeldijck (40 Ieren), het Fort St. Marcq (70 Ieren), het kasteel van
Maldeghem dichtbij Axel (70 man van De Royon), het Fort Marguerite (70 Duitsers), het Fort de la
Touve (50 Bourgondiërs) en het Fort Colunbier (30 Duitsers van baron de Kiesel). 19 Half april 1592
lagen de soldaten van Royon nog steeds in het kasteel van Maldeghem (Moere/Rommerswale).20 In
juli dat jaar sprak Servaes van Steelandt over het huis van Rommerswale.21
Het fort werd voorzien van voorraden en soldaten vanuit het centrale punt Sas van Gent. 22 In 1593 was
de situatie aldaar kritiek, maar het bleef in Spaans bezit, want begin augustus lagen er achttien soldaten, kort daarna zelfs 27. 23 Ook in 1595 bleef het fort Rommerswale een bezetting houden. 24 Bij een
Staatse uitval uit Axel op 19 juli 1595 werden de forten St. Marcq, het kasteel Rommerswale en de
kerk van het dorp (Zuiddorpe) in brand gestoken. 25 Op 3 februari 1596 is er een schrijven van Jan Piron over feit dat Langen Neel eind januari kasteel Rommerswale heeft verkend in Beoostenblije.26

Locatie
Wat er daarna mee is gebeurd, blijft onduidelijk. Dat het kasteel of resten daarvan nog bestonden in
1613, blijkt uit de kaart die Horenbault van het gebied heeft gemaakt.

18

Gemeentearchief Axel, rechtbank 509.

19

ARA (Brussel), Aud., 1827/4 (91), overzicht van 30 december 1591 van Servaes van Steelandt uit Belsele.

20

ARAB, Aud., 1827/4 (92), (brief van 15 april 1593 van Servaes van Steelandt uit St. Jansteen.

21

ARAB, Aud., 1827/4 (92), overzicht van juli 1592 van Servaes van Steelandt uit Stekene.

22

SAG, rks,. 2, brief van 12 dec. 1592 van Juarez.

23

SAG, rks., 2, brief van 25 juli 1593 door Adrien de Meester; 26 juli 1593; 27 juli 1593; 28 juli 1593 (Servaes van Steelandt); 4
aug. 1593; 8 aug. 1593 (S. van Steelandt); 17 aug. 1593 (lijst gelegerde soldaten Land van W aas); 30 aug. 1593 (Jan de
Hoed).

24

SAG, rks., 2, 25, brief van 16 juli 1595 uit fort Creckeldijck; 18 juli 1595 uit Sas van Gent.

25

SAG, rks., 2, 25, brief van 19 juli 1595 van Ramirez uit Sas van Gent.

26

ZA, SvZ., 1211-II, brief van 3 febr. 1596.
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Fig. 3.2. Fragment van de fortenkaart van Jacob Horenbault uit 1613 (RAG K&PL. 1340). No D: redout St. Louis, No E. Fort Creckeldijck, No F. Fort St. Marcq, No G. Fort St. Margriete en No F. Fort
Papaele.
De kaart laat de belangrijkste restanten van bewoning zien ten zuiden en oosten van Axel. Allereerst is
er de plek van doorsteken van de Landdijk van de Vier Ambachten in juli 1586 (Buucxgate), Beoostenblije ten oosten van Axel en ten zuiden van Axel: Kasteel Rommerswale, klooster Terhage en Zuiddorpe. Opvallend is dat Horenbault de oostzijde van de fortificatie van Axel nog niet heeft getekend.
Ten westen van het klooster en het kasteel Rommerswale loopt het restant van de oude Axelse Vaart.
Het gebied bezuiden Axel moet door Horenbault zijn gekend, want hij was immers dijkgraaf van de
St. Albertuspolder ten westen van Sas van Gent en bovendien heeft hij naast die polder ook verdronken land ten zuidoosten van Sas van Gent in kaart gebracht. Dit betekent dat de ligging van de drie
(Terhagen, Rommerswale en Zuiddorpe) ten opzichte van elkaar correct is. Deze komt ook overeen
met de ligging op de kaart van circa 1550. Het kasteel Rommerswale is dus het oude Moerhof. Wanneer de naam precies is veranderd, blijft onduidelijk, maar dit moet gebeurd zijn in de jaren 15601580.
Gelet op de huidige kaart is dat de plek waar nu het fort St. Jozef ligt. Dit fort is onderdeel geworden
van de bedijking van Beoostenblije-Zuiddorpe in 1634. Het probleem voor deze locatie is echter dat
bij archeologisch onderzoek op desbetreffend fort geen directe aanwijzingen zijn gevonden van oudere
bouwfasen (typisch voor kastelen). Bovendien bij verkaveling in de Moerspuipolder perceel 75 aangewezen aan de plek waar ooit het kasteel Rommerswale moet hebben gestaan. Deze plek komt ook
overeen met de sporen ter plekke op de luchtfoto’s
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Figuur 3.3. Luchtfoto genomen op 4 juli 2006 van de percelen noord van de Hazelarenstraat en de leiding aan de westzijde van de percelen (foto auteur)
Gelet op het feit dat zeker tot 1613 het Huis Rommerswale was ingericht als fort en kennelijk vanaf de
herdijking van het gebied in 1634 is gekozen voor een wat noordelijker gelegen locatie (Fort St. Joseph), is het wel interessant te weten wat daarvan de reden is en wat met het Huis Rommerswale
daarna is gebeurd.
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Bijlage 2. Uitsneden van gebruikte luchtfoto’s
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