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Samenvatting
De archeologische waarden van de gemeente Terneuzen zijn opgenomen in de verschillende bestemmingsplannen. Terneuzen kent een aantal bestemmingsplannen: voor de kernen en voor het
buitengebied (www.ruimtelijkeplannen.nl), waarin de geldende vrijstellingen zijn uitgewerkt. In
het archeologisch beleid van de gemeente Terneuzen, ‘De onderste steen boven’, wordt gesteld
dat de insteek van dit beleid soepel is waar het kan en streng waar nodig (Gemeente Terneuzen,
2011). Vanuit dit perspectief concludeerde de gemeente o.a. dat de kennisstand van een aantal
vindplaatsen ontoereikend is. Om invulling te kunnen geven aan verschillende vraagstukken is
door de gemeente Terneuzen het project ‘Leemten in Kennis’ gestart. Eerder is in het kader van
dit project onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot verruiming van de vrijstellingsdiepte. Onderhavig bureauonderzoek maakt deel uit van een serie van 10 bureauonderzoeken die nu als
onderdeel van het project ‘Leemten in Kennis’ mogen worden uitgevoerd.
De gemeente Terneuzen heeft in de bestemmingsplannen een aantal vindplaatsen opgenomen
waarbinnen een archeologische dubbelbestemming geldt. Aangezien de gemeente een
archeologiebeleid nastreeft dat streng is waar nodig maar soepel waar mogelijk laat de
gemeente op eigen initiatief archeologisch onderzoek uitvoeren. Het doel hiervan is de
begrenzingen van een aantal vindplaatsen nader te onderzoeken en ook de diepte waarop de
resten daar in de bodem aanwezig zijn te achterhalen. Door Artefact is in 2014 een inventarisatie
gepresenteerd waarin gesteld wordt dat van een groot aantal vindplaatsen fundamentele kennis
ontbreekt (Visser & Emaus, 2014). Voor dit project zijn daarna tien vindplaatsen geselecteerd die
voor een uitgebreid bureauonderzoek (fase 1) in aanmerking kwamen.
Voorliggend rapport behelst het resultaat van fase 1, een nadere bureaustudie naar een van
deze vindplaatsen, de Munnikenhof te Zuiddorpe, en geeft adviezen over eventueel te nemen
vervolgstappen in de vorm van archeologisch non-destructief veldonderzoek (fase 2).
Ten zuiden van Zuiddorpe zijn resten van een hofstede uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd
bekend. Het betreft de hofstede Munnikenhof (of Monnikenhof). Op basis van onderhavig
onderzoek worden in het onderzoeksgebied resten verwacht van deze hofstede. Daarnaast
worden op of direct ten noorden van het huidige erf de resten van het kasteel van Berchem
verwacht. Daarnaast kunnen in het onderzoeksgebied sporen van landgebruik en
oorlogshandelingen uit Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn. In het oostelijke deel
van het onderzoeksgebied kunnen resten aanwezig zijn van Fort Sint Catherijne, een redoute (en
mogelijke schans) uit de eerste helft van de 17e eeuw.
In het bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen (NL.IMRO.0715.BPBG01-ON01) is vastgelegd
dat voor het onderzoeksgebied een archeologische dubbelbestemming geldt. Het erf van de
Munnikenhof is een archeologisch monument (terrein van hoge archeologische waarde; monumentnr. 11356). Hieraan en aan het omliggende gebied is de Waarde-Archeologie 3 toegekend,
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d.i. vrijstelling voor onderzoek tot 1.000 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 (met de volgende fasering):
1.

Binnen het huidige erf wordt geadviseerd om de aangetroffen vondsten (de grafsteen, de blokken natuursteen en de funderingen) digitaal in te meten in RD en NAP
en te documenteren tijdens een terreininspectie.

2.

Op basis van de aangegeven contouren (en de terreininspectie) worden een aantal

3.

Op basis van de resultaten van het booronderzoek kunnen mogelijk een aantal zo-

hoog-kwalitatieve boorraaien over de vindplaatsen gezet.
nes worden aangewezen met mogelijke 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 het Fort Sint Catherijne geldt in principe 1 het volgende advies met betrekking tot vervolgonderzoek (met de volgende fasering):
1.

Er worden twee gekruiste hoogkwalitatieve boorraaien over de vindplaats gezet georiënteerd op ARCHIS-waarneming 426873.

2.

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

1

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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 Munnikenhof
bij Zuiddorpe. De resten van dit kasteel of hof liggen waarschijnlijk ten zuiden van Zuiddorpe en
ten noorden van de Sint Elooiskreek. Als onderzoekgebied heeft de gemeente een cirkel aangegeven met een straal van 500 meter rondom de huidige boerderij Munnikenhof (figuur 1). Het gebied rondom het huidige erf betreft een landelijk en relatief vlak gebied, voornamelijk in gebruik
als wei- en akkerland. Deels is het plangebied in gebruik als boerenbedrijf, weg (de Monnikendreef) en als watergang (de Sint Elooiskreek).
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Figuur 1: Ligging van het onderzoeksgebied (zwart) met ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-terreinen
(blauw) op de IKAW; inzet: ligging in Nederland (ster).
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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 2) 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

2

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.

15

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 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. Tot op heden dagzoomt het dekzand ten noord(oost)en van het onderzoeksgebied
(ter hoogte van het dorp Zuiddorpe en 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).
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Vanaf de 12e eeuw werden in Zeeuws-Vlaanderen onder invloed van de Vlaamse abdijen en de
opkomende handelssteden (zoals Brugge) de eerste dijken aangelegd. Het getijdengebied werd
in snel tempo ingedijkt. Na de eerste bedijking vonden nog regelmatig overstromingen plaats
door dijkdoorbraken veroorzaakt door stormvloeden en menselijk handelen. Naast opzettelijke
inundaties vonden ook overstromingen plaats doordat de bodem sterk was verzwakt door het
winnen van veen. De overstromingen door menselijk handelen betroffen naast opzettelijke inundaties ook inundaties doordat de bodem sterk verzwakt was door het winnen van veen.
De ondergrond in en in de omgeving van het onderzoeksgebied is in sterke mate beïnvloed door
de getijdekreek die ten oosten van de huidige boerderij Munnikenhof van noord naar zuid door
het onderzoeksgebied loopt en de loop van de huidige Moerspuische Watergang volgt.

Ovaa & Bazen, 1969:

Trans- en regressiemodel:

TNO/NITG 2000:

Datering: 3

Nieuwland

Afzettingen van Duinkerke IIIb

Laagpakket van Walcheren

Na 1300
AD

Middelland

Afzettingen van Duinkerke IIIa

Laagpakket van Walcheren

900-1200
AD

Oudland

Afzettingen van Duinkerke II

Laagpakket van Walcheren

250-600
AD

Veen

Hollandveen

Hollandveen laagpakket

Tot 250
AD

Pleistoceen dekzand

Pleistoceen dekzand

Formatie van Boxtel

Tot ca.
10.000
BC

Pleistocene Schelde afzettingen

Pleistocene Scheldeafzettingen

Formatie van Koewacht

Tot ca.
50.000
BC

Tabel 1. Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen. 4
Geo(morfo)logie
Geomorfologisch (figuur 2) is het onderzoeksgebied op te delen in twee soorten gebieden: (afgedekt) Pleistoceen dekzand en getijdeafzettingen behorende bij een getijdekreek (Stiboka / RGD,
1987).
Ter hoogte van Zuiddorpe ligt een noordoost-zuidwest georiënteerde dekzandrug welke mogelijk
is afgedekt met oud-bouwlandgronden (een esdek; code 3k14). Rond deze dekzandruggen liggen vlaktes van verspoeld dekzand al dan niet afgedekt door veen en/of overstromingsmateriaal
(code 2m9 en 2m14). De huidige boerderij Munnikenhof ligt in deze zone.

3

Deze datering wordt dus door TNO-NITG niet onderstreept.

4

Voor het onderzoeksgebied zijn de voor de archeologie niet relevante lagen uit de tabel gelaten.
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Ten oosten van het onderzoeksgebied komen afzettingen voor welke in verband kunnen worden
gebracht met een noord-zuid georiënteerde getijdekreek (of erosiegeul; code: 2r13/14). Deze getij-(kreek)bedding wordt aan weerszijden omgeven door getijdeafzettingen (code 2m35). De
kreek heeft verschillende uitlopers richting het westen en oosten. Direct ten zuiden van de huidige boerderij Munnikenhof ligt een dergelijke uitloper (of zijkreek) genaamd de Sint-Elooiskreek.

Figuur 2: Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte lijn) op een uitsnede van de geomorfologische kaart van Zeeuws-Vlaanderen (Stiboka / RGD, 1987).
Op de geologische kaart (figuur 3) ligt het onderzoeksgebied in een zone met afzettingen van
Duinkerke IIIb op Hollandveen op Pleistocene afzettingen (code: Fo.3 b ; RGD, 1977). Deze zone
wordt doorsneden door kreekafzettingen van Duinkerke IIIb (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket
van Walcheren; code: Do.3 b ).
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Figuur 3: Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte lijn) op een uitsnede van de geologische
kaart van Zeeuws-Vlaanderen (RGD, 1977).

Bodem
De bodem (figuur 4) rond de huidige boerderij Munnikenhof bestaat uit kalkarme tot kalkrijke poldervaagronden (schaal 1:50.000; Stiboka, 1980; code: Mn52Cp / Mn25Ap). Poldervaaggronden
zijn kleigronden met een grijze, roestig gevlekte ondergrond zonder een donkere humusrijke bovengrond (De Bakker, 1966). Volgens de bodemkaart kan het pleistocene zand op een diepte
tussen 40 en 120 cm -Mv worden aangetroffen. Direct ten noorden van het Munnikenhof (ter
hoogte van Zuiddorpe) ligt een zone met hoge zwarte enkeerdgronden (code: zEZ21). Deze

19

gronden bestaan uit een humusrijke bruingekleurde laag grond van ten minste 50 cm dik. De Ahorizont van deze pleistocene zandgronden is minstens 50 cm dik en heeft een zwarte kleur. De

grond is kleiarm en bevat weinig sporen van leem (De Bakker, 1966).

Figuur 4: Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte lijn) op een uitsnede van de bodemkaart van ZeeuwsVlaanderen (Stiboka, 1980) met de boringen uit het DINOloket (wit; http://www.dinoloket.nl).

Op de overzichtsbodemkaart van het ruilverkavelingsgebied Zuiddorpe-Clinge (schaal 1:10.000;
Van der Sluijs e.a., 1964) ligt de huidige boerderij in een zone met ‘Nieuwland-op-dekzand’ met
dekzand dieper dan 80 cm (code: Nd). Ten noorden van de boerderij ligt een zone met ‘Nieuwland-op-dekzand’ met dekzand ondieper dan 80 cm (code: nD). Ten zuiden van de boerderij ligt
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een zone met een kreek met daaromheen ‘Nieuwland’ bestaande uit schorgronden (code: Ns).
Ter hoogte van Zuiddorpe is ‘Dekzand’ aanwezig, bestaande uit humuspodzolen en roestarme
A/C gronden (code: Dh).
Op de gedetailleerde bodemkaart (schaal 1:10.000; Figuur 5) van hetzelfde gebied staat het huidige boerderijerf aangegeven als ‘gleygronden’ met een humushoudend dek met een dikte van
40 tot 80 cm (code: 5Gm23). Rond de boerderij liggen schorgronden op dekzand waar het dekzand op een diepte van 40-80 cm -Mv ten noord(oost)en van de boerderij (code: D123z / C23z)
of op een diepte van 80 tot 120 cm -Mv ten zuid(west)en van de boerderij (code: C4z / D4z)
voorkomt. Rondom en ten oosten van de boerderij komt een zone voor bestaande uit ‘kreekbeddinggronden’ met een (middel)grof zandige tussenlaag ondieper dan 60 cm -Mv (code: CDK1;
Van der Sluijs e.a., 1964). Waarschijnlijk betreffen deze laatste gronden enerzijds natuurlijke
kreken en anderzijds een (deels) gedempte sloot rond de boerderij.

Figuur 5: Ligging van het onderzoeksgebied (zwart) op de gedetailleerde bodemkaart van het ruilverkavelingsgebied Zuiddorpe-Clinge (Van der Sluijs e.a., 1964).
In de digitale database van het DINOloket staan een aantal boringen in de directe omgeving van
het onderzoeksgebied aangegeven (http://www.dinoloket.nl). Deze boringen zijn weergegeven in
figuur 4.
In een boring ten noordwesten van de huidige boerderij (figuur 4, A) is tot een diepte van 50 cm Mv matig tot sterk siltige klei (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren) aangetroffen.
Hieronder ligt (verspoeld) dekzand (Formatie van Boxtel). Ten zuiden van de huidige boerderij
(figuur 4, B) is tot een diepte van 80 cm -Mv (zandige) klei (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket
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van Walcheren) op (verspoeld) dekzand (Formatie van Boxtel) aangetroffen. In beide boringen is
geen veen aangetroffen. Dit komt goed overeen met de bodemkaart van Stiboka (1980) en van
Van der Sluijs e.a. (1964).
Op de bodemkaart (schaal 1:10.000) staat in de directe omgeving van het onderzoeksgebied
grondwatertrap VI aangegeven. 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 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 40 en 120
cm -Mv worden aangetroffen. Op basis van de boringen uit het DINOloket wordt geen veen in de
directe omgeving van de huidige boerderij verwacht. Waarschijnlijk is dit veen geërodeerd door
de getijdeafzettingen.

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 plangebied onderzocht op landschappelijke en cultuurhistorische elementen.
Op figuur 6 is het onderzoeksgebied geprojecteerd op het AHN. Landschappelijk valt voornamelijk de (voormalige) kreek ten zuiden van de huidige boerderij, de Sint-Elooiskreek, op. Deze
komt in het AHN duidelijk naar voren als een lager gelegen zone. Op de omliggende percelen
zijn ook hoogteverschillen waar te nemen. De percelen direct ten noord(oost)en van de huidige
boerderij liggen beide hoger dan de omgeving. Mogelijk kan dit in verband worden gebracht met
de onderliggende pleistocene afzettingen.
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Figuur 6: Het onderzoeksgebied op de AHN2 (50 x 50 cm) met de relevante elementen (blauwe onderbroken lijn) (bron: http://www.ahn.nl)

Het AHN laat ook enkele cultuurhistorische elementen zien. Rond het huidige erf en het direct
ten zuiden daarvan gelegen perceel is een gedempte sloot (of gracht) te onderscheiden. Deze
staat op de bodemkaart (Van der Sluijs e.a., 1964) eveneens aangegeven als ‘kreekbeddinggronden’ (zie figuur 5). Op het terrein achter de huidige boerderij zijn eveneens enkele structuren te herkennen. Ten westen van de huidige stal is een oost-west georiënteerde (gedempte)
greppel of sloot te onderscheiden. Ten noorden daarvan is een vierkante zone te onderscheiden.
Mogelijk betreft dit de vroegere tuin van de hofstede (zie §2.5).
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2.4 Luchtfoto-onderzoek
In het kader van het onderzoek zijn luchtfoto’s van het plangebied bestudeerd. Het betreft luchtfoto’s van 2005 t/m 2013 uit Google Earth (http://earth.google.com) en beeldmateriaal uit 1959
en 2015 (aangeleverd door opdrachtgever), 1989 (Robas Producties, 1989) en 2004 (Kersbergen, 2004). Op de luchtfoto uit 1959, 1989 en 2015 zijn de structuren zoals waargenomen op het
AHN duidelijk herkenbaar (figuur 7). De (gedempte) greppel of sloot rond het perceel ten zuiden
van de huidige boerderij tekent zich af als een lichte baan. Op de luchtfoto’s uit 1989 en 2005 is
ten noorden van de huidige boerderij vaag een rechthoekige structuur te onderscheiden, vergelijkbaar met het hoogteverschil waargenomen op het AHN.

Figuur 7: Het onderzoeksgebied op een luchtfoto uit 2015 (bron: Gemeente Terneuzen).

2.5 Historische gegevens
Bewoningsgeschiedenis
De historie van de hofstede Munnikenhof is grotendeels gebaseerd op de informatie van de
familie Termote (z.a., 1990) aangevuld met de resultaten van het onderzoek van De Kraker
(2015) en overige historische bronnen.
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Algemeen
De geschiedenis van de Munnikenhof is verbonden met de geschiedenis van de nederzetting
Zuiddorpe. Dit dorp Zuiddorpe ligt op een pleistocene dekzandrug, die vanuit het zuidwesten in
noordoostelijke richting loopt. De Hoofdweg ten zuiden van Zuiddorpe en ten noorden van
Munnikenhof loopt 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. Aan de oostzijde lag het
Haghemoer. De eerste berichten over de parochie Zuiddorpe, aanvankelijk Moere geheten,
verschenen in 1236. De naam Moere kan op twee manieren ontstaan zijn, namelijk als
heerlijkheid van de heren van der Moere of als een afleiding van de moergronden rondom het
dorp. Indien de naam van de heren 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).
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). Daarnaast werd waarschijnlijk ook zout gewonnen (Van Damme, 1986, 2).
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 (hole of heule) en ten zuidoosten van het dorp de zogeheten Weersacxhole (De Kraker,
2015).
In de loop der tijd verwierven diverse geestelijke instellingen in het gebied moergronden en land.
Zo lagen gebieden en een kloostercomplex van de cisterciënzer abdij Ter Hagen ten oosten van
de Oostelijke Vaart. Andere instellingen, zoals De Bijloke en Boudelo verwierven in het gebied
ook bezit (Gottschalk, 1984). Daarnaast verkregen ook de heren van Axel, Moere e.a. bezit in
het gebied. Volgens Van Damme was Zuiddorpe reeds tijdens het bewind van graaf Gewijde van
Dampiërre (1278-1305) een flink dorp. Tijdens de Gentse Opstand van 1452-1453 werd
Zuiddorpe grotendeels door plundering en brandstichting van de Gentse troepen verwoest (Van
Damme, 1986).
In juli 1586 wordt de Landdijk van de Vier Ambachten bij Buucxgate (ten westen van Axel) en
verder naar het oosten ook de Schoordijk (liggend bij de ambachtsgrens) door Staatse troepen
doorgestoken om een tegenaanval van de Spanjaarden vanuit het zuiden te voorkomen. Hierdoor
kon de zee het lagere land binnendringen en overstroomde vele gebieden, waaronder het gebied
van Zuiddorpe. Echter al snel namen de Spanjaarden stellingen in ten zuiden van Axel. Ze
maakten het gebied zo toegankelijk mogelijk, in ieder geval om de keten van forten (Fort
Creckeldijk, Fort Sint Marc en het Huis Rommerswaele) te voorzien van benodigdheden. In 1645
komt het gebied rond Zuiddorpe in Staatse handen (Stockman & Everaers, 1997, 77). De polder
Zuijtdorpe Zuijtdeel (waarbinnen het onderzoeksgebied ligt) wordt in 1695 heringepolderd.
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De Munnikenhof
Wanneer de hofstede Munnikenhof (of Monnikenhof) precies is ontstaan is onduidelijk. Volgens
Van Damme ontstonden reeds in de 14 e en 15 e eeuw, nadat de moergronden rond Zuiddorpe al
voor een groot deel waren afgegraven, de eerste ommuurde en/of omgrachte boerderijen (Van
Damme, 1986, 175). In de stadsrekeningen van Axel uit 1532/1533 wordt de heer Filips de
Bersagues, heer van ‘Monehove’, gehuwd met Marg. Bollengiers, dochter van Adriaan genoemd.
Waarschijnlijk betreft Monehove (een voorloper van) de Monnikenhof (Van Damme, 1986, 175). .
16e eeuw
Volgens De Kraker biedt het Everingboek Bewestenblije uit 1549 mogelijk inzicht in de ligging
van verschillende kastelen en hofsteden welke allen een mogelijke voorloper van het
Munnikenhof kunnen zijn geweest. Ten eerste wordt in het Everingboek Bewestenblije uit 1549
aangegeven dat Jan Seij Jooss een huis met hof (een hofstede) in bezit krijgt van de heer
Peertcheval. Het hof grensde in het zuiden aan een perceel van de abdij De Bijloke, in het
westen aan land van de abdij de Bijloke en land van de Heilige Geest van Zuiddorpe, kwam in
het noorden tot aan de ’s Gravenstraat (de straat door Zuiddorpe) en grensde in het oosten aan
land dat eveneens van de Heilige Geest van Zuiddorpe was en van abdij De Bijloke (De Kraker,
2015). 5 Dit perceel moet derhalve ten zuiden van het huidige Zuiddorpe hebben gelegen.
Een tweede post in het Erveringboek Bewestenblije vermeldt dat Pieter Asscherick van de abdij
De Bijloke land (in pacht) had dat in het noorden aan land van de Heilige Geest van Zuiddorpe
en land van Jan Seuij Jooss en andere grensde, in het oosten grensde aan de Zijpestraat (de
straat parallel aan de Oostelijke Vaart) en land van de Heilige Geest van Zuiddorpe. In het
westen grensde het land aan het kerkhof van Zuiddorpe, land van Adriaan Cheuij Jooss en Jan
Balsaen den cheijns van der Bijloke en in het zuiden aan land van De Bijloke en Berchem
grenst. 6 Volgens De Kraker kan uit het bovenstaande worden opgemaakt dat aan de zuidzijde
van het kerkhof een groot perceel land van de abdij De Bijloke heeft gelegen waarop Pieter
Asscherick zeker bebouwing zal hebben gehad. Mogelijk betreft dit derhalve ook een hofstede en
een mogelijke kandidaat voor de (voorloper van de) Munnikenhof (De Kraker, 2015).
Echter in het Everingboek Bewestenblije uit 1549 wordt ook een kasteel van Berchem genoemd,
dat in bezit is van de Jonkvrouw Johanne van Berchem. Het kasteel van Berchem zou bestaan
uit een hof en warande (een besloten jachtterrein) met achter het kasteel een bos. 7 In Van den
Broecke (1978) of Gottschalk (1984) wordt geen vermelding gemaakt van dit kasteel. Echter in
de stadsrekeningen van Axel uit 1555-1556 wordt de heer Jacob de Spaes, ridder en voogd van

5

‘Jan Seuij Jooss. over hem met huus ende hof commende van heer Peertcheval fabrij west an zuijt de Byloque, west

6

Pieter Asscherick over de byloque zuijt an X ½ ende metter dreve noort SS tZuijtdurpe, Jan Seuij Jooss ende andere,

SS. Zuijdurpe, noort tGravenstraete, oost SS voornomt ende de Bijloque VI m L r.’ (fol. 62vo)
oost de Zijpestraat ende SS tZuijtdurpe, west tKeerckhof, Adriaen Cheuij Jooss ende Jan Balsaen den cheijns vander
byloque zuijt de byloque ende Berchem. Hieraf besit Marten Seuij IIm IIc L rd. Jan Yman IIm LII rd, Pieter Asscherick Vm CXLVIII rd.’ (fol. 62vo)
7

‘Me Joncvr. Johanne van Berchem over huer zuijt anne metten hove ende warande metten bossche achter tcasteel
zuijtwaert totter dreve commende tot vooren ande straete XXXIIIIm vz. XX m.’ (fol. 65vo)

26

Cath. Bollengiers dochter van Adriaan genoemd. Cath. Bollengiers had een rente op goederen
behorende bij het huis en hof van Berchem te Zuiddorpe (Van Damme, 1986, 175).
Het geslacht Van Berchem was een wijdvertakte riddermatige familie uit het hertogdom Brabant.
In Buylaert wordt vermeld dat rond 1480 een Willem van Berchem, gehuwd met Margaretha van
der Moere, zich liet begraven in de kathedraal van Antwerpen (Buylaert, 2011, 64). Dit wijst
mogelijk op een connectie tussen het geslacht Van der Moere (de bewoners van het hof van
Moere) en het geslacht Van Berchem. Ook aan het begin van de 16e eeuw is een vermelding
bekend van “mer Willem van Beerchem, ruddre, als keerkelic vooght ende man van vooghdien
van vrauwe Margrieten vanden Moere, zijnder wettelijke gheselnede” bekend (Buylaert, 2011,
66). Wat wijst op een verdere connectie tussen deze twee geslachten.
Volgens De Kraker (2015) moet dit kasteel aan de zuid- of zuidwestzijde van Zuiddorpe worden
gezocht. Het kasteelterrein zou in het oosten door een straat (straete) worden begrensd, in het
zuiden door een dreef (dreve) welke ten noorden van een waterloop lag en in het noorden en
oosten door de straat en dorpskern van Zuiddorpe (De Kraker, 2015). Indien de genoemde straat
de huidige monnikendreef en de genoemde waterloop de Sint Eloiskreek betreft, is het gebied
waar resten van het kasteel gezocht moeten worden grofweg de huidige munnikenhof en de
omliggende percelen. In de tekst wordt echter een dreef genoemd ten noorden van de waterloop.
De ligging van deze dreef kan mogelijk worden achterhaald aan de hand van de kaart van de
hofstede uit 1783 (figuur 9). Hierop is te zien dat de noordelijke grens van de hofstede deels een
weg met greppels of sloten aan beide zijden betreft, vergelijkbaar met de monnikendreef. Deze
weg ligt in het verlengde van een oost-west georiënteerde weg aan de overzijde van de
monnikendreef. De weg loopt deels langs de noordelijke grens van de het erf van de hofstede en
maakt vanaf de noordwesthoek van het erf een hoek naar het noordwesten. Indien dit de
genoemde dreef betreft zou dit betekenen dat het kasteel van Berchem ten noorden van het
huidige erf moet hebben gelegen (figuur 12; zie ook § 2.6). Op het erf zijn echter op twee
plaatsen (zware) funderingen aangetroffen die niet eenduidig kunnen worden toegewezen aan
een voorloper van de hofstede. Mogelijk betreffen dit resten van het kasteel van Berchem. Dit
zou betekenen dat het kasteel van Berchem en de hofstede deels overlappen. Het is niet
ondenkbaar dat voor de hofstede een deel van het kasteel van Berchem (bijvoorbeeld de
omgrachte voorburcht) is gebruikt. Wat echter met dit kasteel is gebeurd na de verovering van
Axel in 1586 is onbekend. Op basis van de bekende bronnen is het kasteel niet omgevormd tot
fort, zoals kasteel Rommerswaele.
Kaarten uit deze periode zijn schaars en geven over het algemeen eerder een globale
representatie van het gebied. Bijvoorbeeld op de inventarisatie van De Waard uit 1542 van
Cornelis Jansen, een landmeter uit Gent, wordt enkel de kerk van het Zuiddorpe (Zuijtdurp)
afgebeeld (zie: Gottschalk, 1984, 258). Op een latere kopie van deze kaart door Hattinga uit
1747 (Oude situatie en verdronken land van Axel en Assenede Ambagt) staan twee gebouwen
aangegeven tussen de kerk (Zuydurpe) en Ten Hole waarvan één ten zuiden van de weg en één
direct bij de overgang (figuur 8, E). Mogelijk betreffen dit de beide hofsteden zoals beschreven in
het Everingboek uit 1549. Echter op geen van de beschikbare kaarten uit deze periode wordt het
kasteel van Berchem ten zuiden van Zuiddorpe aangegeven.
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•

Figuur 8: Globale ligging van het onderzoeksgebied op verschillende historische kaarten (rode
stippellijn).
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Figuur 8: Globale ligging van het onderzoeksgebied op verschillende historische kaarten (rode stippellijn).
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17e eeuw
Uit de 17e eeuw is meer informatie en kaartmateriaal beschikbaar. Op een fragment van de
fortenkaart van Jacob Horenbault uit 1613 (Rijksarchief Gent, 1340, Axel en Hulsterambacht.jpg)
is te zien dat ten zuiden van Zuiddorpe een enkel huis staat aangegeven. Mogelijk betreft dit de
Munnikenhof (figuur 8, A). Op een kaart uit 1640 van Moerspui en Koewacht (figuur 8, B) is de
situatie van het gebied na de inundatie van 1586 weergegeven (Ter Haegen, kaart_0001.jpg). De
Munnikenhof wordt niet aangegeven. Wel is de schans Sint Catherine (Catrine) aangegeven
direct ten westen van de dijk en ten noorden van de Sint Elooiskreek.
De eerste duidelijke indicatie van de hofstede Monnikenhof is zichtbaar op de kaart van Visscher
uit 1651 (figuur 8, C). Ten zuidoosten van Zuiddorpe (Suytdorp) wordt een hofstede aangegeven
met de naam Monnichove. Het betreft een vierkant, omgracht en mogelijk omwald terrein. 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.
In 1636 was een zekere Abraham Piersens, ridder en “heere van ‘tselve Zuitdorpe” (Van Damme
1986, 175). In het gemeentearchief van Terneuzen zijn twee aktes uit de tweede helft van de 17 e
eeuw aanwezig aangaande de hofstede munnikenhof. In een koopakte uit 1657 wordt de
hofstede verkocht door Jonkvrouw Anna Baudolf, weduwe van Heer Jan Martens Versluijs en van
Jaques Goosens aan Jacob de Raet, kiesheer van Middelburg. In deze acte wordt de hofstede
genoemd als ‘de heerlykheyd van Monichove ter Moeren’ gelegen binnen de parochie Suijtdorpe.
De hofstede bestaat dan uit een huis, schuur, stallen en een boomgaard. Vanaf 1665 wordt de
hofstede verpacht aan Jacobus Clanpe door Jacob de Raet. In deze akte wordt beschreven dat
de hofstede bestaat uit een huis, een (boven)hof en een boomgaard omgeven door grachten
(bron: gemeente Terneuzen).
18e eeuw
Over de hofstede in de 18e eeuw is veel bekend. Op een kaart van de Axelerambacht uit 1707 is
duidelijk een huis (of hof) met bijgebouw ten zuiden van Zuiddorpe te onderscheiden (ter hoogte
van de huidige boerderij). Een tweede huis (of hof) ligt direct ten (zuid)oosten van de kerk van
Zuiddorpe (Gemeentearchief Terneuzen, IMG_1115.jpg; figuur 8, D). Eenzelfde situatie is te zien
op de kaart van het eiland van Axel (Kaarte van den Eijlanden van Axel) van Hattinga. Mogelijk
betreffen deze twee boerderijen de (opvolgers van) de beide hofsteden die door De Kraker
(2015) worden beschreven in het Everingboek van 1549.
Vanaf 1733 komt de hofstede in het bezit van Jacobus Onghena (z.a., 1990). In het
gemeentearchief zijn verschillende (pacht)aktes te vinden over de hofstede munnikenhof.
Verschillende malen (waaronder in 1746, 1775, 1786 en 1789) wordt de hofstede verpacht. De
hofstede heeft afwisselend de naam Monnikenhove en Monischhoven (bron: gemeente
Terneuzen). Veel informatie is te verkrijgen van een kaart uit 1783 van De Gardeijn (figuur 9).
Hierop is de hofstede in de polder van Zuiddorpe en de omliggende percelen afgebeeld. Vanuit
Zuiddorpe loopt een laan, met greppels aan beide zijden, naar het zuiden. De laan maakt een
scherpe hoek naar het oosten. In de hoek bevindt zich een poort of hek waardoor het hof kan
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worden betreden. Het hof (aangegeven met A) betreft een rechthoekig perceel dat aan de
zuidzijde wordt begrensd door een zijtak van de Sint Elooiskreek. Op het hof staan twee
gebouwen. Een noord-zuid georiënteerd huis en een meerbeukige boerderij of schuur. Deze
inrichting komt goed overeen met eerdere kaarten. Ten westen van het huis is een perceel te
zien met een kruisvormig pad. Dit betreft zeer waarschijnlijk een (moes)tuin. Ook is een pad of
weg te onderscheiden die vanuit de noordwesthoek van het erf richting het noordwesten loopt
(zie ook figuur 15).

Figuur 9: De Monnikenhof op een uitsnede van de kaart “De Hofstede in de polder van Zuiddorpe” van
dhr. De Gardeijn uit 1783 (bron: Gemeentearchief Terneuzen, DSC04925.jpg - DSC04930.jpg).
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19e en 20e eeuw
In 1827 gaat het bezit van de hofstede van de familie Onghena over naar de familie Bruggeman,
door het huwelijk van Jacobus Bruggeman en Juliana Onghena (z.a., 1990). Op de kadastrale
minuut uit 1832 (figuur 10) is een vergelijkbare situatie te onderscheiden als op de kaart uit
1783. Binnen een watergang (nr. 52) ligt het erf met huis (nr. 53). De gebouwen zijn op deze
kaart in detail weergegeven. Het gebied ten westen van het erf wordt in de OAT (Oorspronkelijk
Aanwijzende Tafels) aangegeven als tuin (nr. 54) en weiland (nr. 55). Het gebied ten zuiden van
het erf wordt aangegeven als boomgaard (nr. 56) en als weiland (nr. 57;
http://www.watwaswaar.nl).

Figuur 10: De vindplaats op de Kadastrale Minuut 1811-1832 met de relevante nummers uit de
OAT (blauw: bron: http://www.watwaswaar.nl).
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Ook latere Topografische Militaire Kaarten uit de periode 1830 tot 1926 laten een vergelijkbare
situatie zien (figuur 8, F; http://www.watwaswaar.nl). In 1880 komt de hofstede via een erfenis in
bezit (of pacht) van de familie Termote. De hofstede bestaat dan uit een woonhuis, schuur,
verschillende andere gebouwen, erf, tuin, boomgaard, moeras en wei- en bouwland (z.a., 1990).
In 1924 wordt het nieuwe woonhuis gebouwd en het oude huis afgebroken (bron: gemeente
Terneuzen). Op figuur 11 is dit oude huis nog zichtbaar. Op deze plaats ligt tegenwoordig een
boomgaard (ten westen van de huidige bebouwing). Volgens de informatie van familie Termote
zouden hier ook oudere funderingen liggen van een gebouw (z.a., 1990; zie ook § 2.6). Mogelijk
betreffen dit funderingen van een voorloper van de hofstede of van het kasteel van Berchem.
Volgens een pachtakte uit 1952 bestaat de hofstede uit een woonhuis, schuur, stallen,
wagenhuis, andere gebouwen, een boomgaard en weilanden (bron: gemeente Terneuzen). Dit
wagenhuis is in 1975 gesloopt. Hier staat tegenwoordig een stal (z.a., 1990).

Figuur 11: Foto uit het eerste kwart van de 20e eeuw van de boerderij voordat deze gesloopt werd (bron:
familie Termote).
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Historisch kaartmateriaal
Jaartal

Omschrijving

Bron

Relevante elementen

1542

De Waard (Cornelis Jansen)

Gottschalk, 1984, 259

Zuiddorpe staat aangegeven

1550

1640

1645

1651

Kaart van Noord-Vlaanderen
Kaart van Moerspui en Koewacht
Gebied tussen Gent, Sas van
Gent en Hulst (P. de Perceval)
Nieuwe Kaerte van het Landt
van Waes ende Hulster Ambacht

1707

Kaart Axeler ambacht

1733

Ambacht

1745
1746

1747

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

Rijksarchief Gent, 0019
Noord Vlaanderen
1550.jpg
Ter Haegen,
kaart_0001.jpg

Hofstede niet aangegeven
Hofstede niet aangegeven. Schans
Sint Catherine te onderscheiden

Gils & Le Page, 2004, 264

Hofstede niet aangegeven

Stockman & Everaers,
1997

Een hofstede staat aangegeven als
‘monnichove’. Locatie verder naar het
zuiden, richting Moerspui

Gemeentearchief Terneuzen, IMG_1115.jpg
Gemeentearchief Terneuzen, ambacht 1733-04.jpg
Gemeentearchief Terneuzen, Hattingaoost1.jpg
Gemeentearchief Terneuzen, eiland van axel.jpg
Gemeentearchief Terneuzen, axelambacht oud.jpg
Gemeentearchief Terneuzen, Kaarten Rottier, oostzeeuws-vl. 18de eeuw
08.jpg
Gemeentearchief Terneuzen, DSC04925.jpg DSC04930.jpg

Hofstede, molen en dorp

Molen en enkele huizen
Molen en enkele huizen
Enkele huizen rond Zuiddorpe zichtbaar

1770

Oost Zeeuws Vlaanderen
(Samuel Du Pont)

1783

Kaart van de hofstede in de
polder van Zuiddorpe (De
Gardeijn)

18111832

Kadastrale Minuut, Gemeente
Zuiddorpe, Sectie C, Zijpe

http://www.watwaswaar.nl

Gebouwen binnen perceel en omliggende percelen duidelijk te onderscheiden

18301850

Topografische Militaire Kaart

http://www.watwaswaar.nl

Situatie duidelijk te onderscheiden

1857

Topografische Militaire Kaart

http://www.watwaswaar.nl

Situatie duidelijk te onderscheiden

1866

Gemeente atlas

1912

Topografische Militaire Kaart

http://www.watwaswaar.nl

Situatie duidelijk te onderscheiden

1926

Topografische Militaire Kaart

http://www.watwaswaar.nl

Situatie duidelijk te onderscheiden

1950

Topografische Kaart

http://www.watwaswaar.nl

Bebouwing dichterbij de weg.

Enkel molen afgebeeld

Hofstede inclusief erf en omliggende
percelering

Bebouwing aangegeven

Tabel 2. Overzicht van relevante historische kaarten.
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2.6 Archeologische Gegevens
Archeologische verwachting
Op de IKAW valt de huidige boerderij in een zone met een lage archeologische verwachting (figuur 1). Ter hoogte van Zuiddorpe 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 landschappelijk in een
zone met dekzand doorsneden door kreken. De huidige boerderij betreft een archeologisch
monument (monumentnr. 11356). Het betreft een terrein van hoge archeologische waarde waar
volgens de beschrijving de resten van het kasteel van Zuiddorpe, daterend uit de Late
Middeleeuwen hebben gelegen. Deze locatie wordt foutief in relatie gebracht met het hof van
Moere. Volgens de beschrijving van het monument in de CHS zou het kasteel van Moere hebben
behoord bij een boerderij die men Monnikenhof noemde
(http://zldgwb.zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=Cultuur%20Historie). Deze beschrijving is echter zeer
twijfelachtig (zie De Kraker, 2015; Verschoof-van der Vaart, in prep.).

Bekende archeologische resten
In ARCHIS staan drie archeologische monumenten geregistreerd in de omgeving van het onderzoeksgebied (figuur 1). Twee hiervan betreffen schansen. Ten noordwesten van de huidige boerderij ligt een terrein met resten van het voormalig fort Sint Jan (monumentnr. 13509). Na de inundatie van het gebied ten zuiden van Axel werd met de aanleg van de zeedijk tussen Sas van
Gent en Hulst in 1634 door de Spanjaarden fort Sint Jan aangelegd. Het betrof een simpele vierkante redoute vergelijkbaar met fort Sint Joseph. In 1645 is het fort aan Staatse zijde gekomen
en ontmanteld. Het fort is tegenwoordig grotendeels afgegraven, enkel de hoekige vorm is nog
herkenbaar. Op het middenplein staat een boerderij (Stockman & Everaers, 1997, 77).
Ten zuidoosten van de huidige boerderij ligt eveneens een voormalige schans (monumentnr.
13611). Het betreft een terrein met mogelijke resten van een voormalige schans. Deze schans
lag tussen fort Moerspui (bij Moerspui) en fort Sint Geleyn en betreft waarschijnlijk fort Sint Catharijn(e). In 1634 werd dit fort door de Spanjaarden aangelegd. Waarschijnlijk betreft het een
redoute. Bij de verovering van Hulst in 1645 komt het fort in Staatse handen en wordt dan aangeduid als schans (zie onder andere de kaart van P. de Perceval in: Gils & Le Page, 2004, 264).
Dit zou erop kunnen duiden dat de redoute na de val van Sas van Gent in 1644 door de Spaanse
troepen is vergroot tot schans (Gils & Le Page, 2004, 268). In 1645 is het fort ontmanteld. Fort
Sint Catharijne had een inwendig polygoon van ongeveer 60 m. De resten liggen onder een kleidek van circa 50 cm dikte. De grachten zijn gevuld met verrommeld zand, bovenin met zavel. De
huidige Schaapdijk volgt waarschijnlijk een deel van de omwalling van dit fort. Volgens de beschrijving van het monument is het fort waargenomen op een luchtfoto van dhr. Semey. Deze
luchtfoto kon echter niet achterhaald worden. Volgens een kaart uit 1640 ligt de schans ten noorden van de Sint Eliooskreek die ten zuiden van Zuiddorpe loopt (zie figuur 8, B).
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Binnen het onderzoeksgebied liggen verschillende archeologische vindplaatsen (figuur 1). Op het
terrein van de huidige boerderij zijn funderingen aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnummer
21149; zie figuur 12 en 14).
Ten noordwesten van Zuiddorpe zijn resten aangetroffen van het voormalige fort Sint Jan
(ARCHIS-waarnemingsnummer 36842, monumentnr. 13509). Aan de oostrand van Zuiddorpe zijn
eveneens resten aangetroffen van een voormalige schans (waarschijnlijk Fort Sint Geleyn;
ARCHIS-waarnemingsnummer 22069).
Circa 500 m ten oosten van de huidige boerderij zijn grondsporen aangetroffen (ARCHISwaarnemingsnummer 426873). Het is onduidelijk wat deze grondsporen betreffen. Mogelijk betreffen dit de resten van Fort Sint Catherijne.
Bij de kerk van Zuiddorpe zijn graven, grafstenen, beschilderde bakstenen grafkelders, funderingen en een waterput aangetroffen (ARCHIS-waarnemingsnummers 22070, 438962).
AMK
monumentnr. Status

Omschrijving

11356

Hoge archeologische waarde

Kasteel (LME), Klooster(complex) (NT)

13509

Hoge archeologische waarde

Schans (NT A-B),

13611

Archeologische waarde

Schans (NT)

ARCHIS
waarnemingsnr. Omschrijving

complextype / datering

21149

Funderingen

Kasteel, LMEB

22069

Wallen van een voormalige schans

Schans, NTA-NTB

22070

Bakstenen grafkelders, beschilderd

Graf, LMEB

36842

Gracht van een schans

Schans, NT

426873

Grondsporen

Onbekend, NEO-NT

438962

Graven, grafstenen, funderingen en
een waterput

Kerk, LME-NTA

Molendatabase
databasenr. Functie

Omschrijving

1030

De dorpsmolen, een standerdmolen rond 1650 gebouwd en in 1934 gesloopt.

Korenmolen

Tabel 3. Overzicht van AMK-terreinen, ARCHIS-waarnemingen en molens rondom de locatie.

Archeologische onderzoeken
Het raadplegen van archeologische onderzoeken, geregistreerd in ARCHIS, heeft geen verdere
informatie opgeleverd.
Overige archeologische informatie
Ter voorbereiding aan het onderzoek heeft een gesprek plaatsgevonden met de eigenaars van
de huidige boerderij Monnikenhof (Monnikendreef 7). Hierin gaf dhr. Termote aan dat op
meerdere plaatsen op het erf archeologische resten aanwezig zijn. Aan de zuidkant van het
terras van de boerderij bevindt zich een fragment van een grafsteen met daarop de versiering
van een (mis)kelk (Figuur 12, A en 13). Op basis van deze versiering betreft het waarschijnlijk
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een fragment van een grafsteen van een Rooms-katholieke priester. Het is onduidelijk uit welke
periode deze steen dateert. Deze steen is hier neergelegd door de huidige bewoners.

Figuur 12: Losse vondsten rond de huidige boerderij Monnikenhof (rood), de wegen (grijs) volgens de
kaart “Hofstede in de polder van Zuiddorpe” (bron: gemeente Terneuzen), de percelering (blauw) volgens
de Kadastrale Minuut (bron: http://www.watwaswaar.nl) en de mogelijke ligging van het kasteel van Berchem op basis van De Kraker (2015) en onderhavig onderzoek (groen).

Aan de westkant van de schuur liggen in de ingang twee rechthoekige blokken kalkzandsteen
(figuur 12, B). Eén van de stenen heeft bovenop een duidelijk dookgat (een dook is een metalen
verbinding die twee natuurstenen blokken met elkaar verbind) zitten. Waarschijnlijk maakten
deze stenen onderdeel uit van een bouwwerk of (onderdeel van) een grafsteen. Op basis van de
ligging behoren deze stenen waarschijnlijk tot een van de bijgebouwen van de hofstede (zoals
zichtbaar op de Kadastrale Minuut 1832).
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Bij het graven van een vijver ten noordwesten van de huidige boerderij zijn in de jaren negentig
zware fundamenten aangetroffen op een diepte van circa 1 m –Mv (Figuur 12, C en 14). Deze
wijzen mogelijk op de aanwezigheid van voormalige bebouwing direct ten noorden van de
huidige boerderij. Op basis van de ligging van deze funderingen kunnen deze mogelijk in
verband worden gebracht met het voormalige kasteel van Berchem. Dit kasteel heeft
waarschijnlijk, op basis van historische literatuur en kaartmateriaal, ten noorden van de huidige
boerderij gelegen (zie figuur 12 en 16).

Figuur 13: Het fragment van een grafsteen aangetroffen op de Munnikenhof (bron: Gemeente Terneuzen).

Tijdens de sloop van de het oude woonhuis zijn ook oudere funderingen aangetroffen (figuur 12,
D; z.a., 1990). Deze worden door de auteur in verband gebracht met een klooster wat hier zou
hebben gestaan. Dit is echter een zeer onwaarschijnlijke veronderstelling en berust
waarschijnlijk op het foutief overnemen van een passage uit Van Damme (1986). Echter de
funderingen zouden kunnen hebben toebehoord aan een voorloper van de hofstede of aan het
kasteel van Berchem.
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Figuur 14: Fundamenten aangetroffen tijdens het graven van een waterpartij ten noorden van de
Munnikenhof (bron: familie Termote).

Gespecificeerde archeologische verwachting
Paleolithicum t/m Bronstijd
Voor bewoningsresten uit de periode Paleolithicum-Bronstijd geldt een middelhoge
archeologische verwachting. Deze verwachting hangt samen met het verdrinken van het
pleistocene landschap (en de grootschalige veenontwikkeling) in deze periode. Echter in het
noordelijke deel van het onderzoeksgebied ligt een (dagzomende) dekzandrug. Ter hoogte van
het gehucht Nieuwe Molen (circa 2500 m ten oosten van het onderzoeksgebied) zijn in de top
van de dekzandafzettingen resten uit de prehistorie aangetroffen. Dit wijst erop dat resten uit
deze periode zich in de dekzandafzettingen kunnen bevinden. Echter indien aanwezig zijn deze
resten mogelijk door latere bewoning van de dekzandgronden verstoord.
Eventuele vindplaatsen uit het Laat Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum en/of Bronstijd
bevinden zich in (de top van) de pleistocene ondergrond (het dekzand). Dit wordt vanaf 40 tot
120 cm -MV verwacht. Uit boorstaten van het DINOloket blijkt het dekzand tussen 50 tot 80 cm Mv te liggen in de omgeving van het onderzoeksgebied.
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).
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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
middelhoge verwachting. Deze verwachting hangt samen met het verdrinken van het pleistocene
landschap (en de grootschalige veenontwikkeling) in deze periode. Echter in het noordelijke deel
van het onderzoeksgebied ligt een (dagzomende) dekzandrug. Echter indien aanwezig zijn deze
resten mogelijk door latere bewoning van de dekzandgronden verstoord.
Eventuele vindplaatsen uit de IJzertijd / Romeinse tijd bevinden zich in (de top van) de
pleistocene ondergrond (het dekzand). Dit wordt vanaf 40 tot 120 cm -MV verwacht. Uit
boorstaten van het DINOloket blijkt het dekzand tussen 50 tot 80 cm -Mv te liggen in de
omgeving van het onderzoeksgebied.
Vindplaatsen uit deze periode betreffen vermoedelijk losse huisplaatsen/boerderijen (oppervlakte
van ca. 200 tot 1.000 m²) of een verzameling van boerderijen/huisplaatsen bij elkaar. Dergelijke
vindplaatsen worden verder gekenmerkt door een (ijle) vondstspreiding van aardewerk en
mogelijk een archeologische vondst-/cultuurlaag. 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.
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 op de hofstede en de
activiteiten gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Deze resten concentreren zich met name op en
rondom het erf van de hofstede. In figuur 15 zijn de verwachte resten van de hofstede op basis
van historisch kaartmateriaal weergegeven.
De Munnikenhof en daaraan gerelateerde archeologische resten bevinden zich in de top van de
jongere getijdenafzettingen (direct aan het oppervlak) en in de onderliggende afzettingen (op een
dieper niveau). Op grond van de historische informatie en kaarten worden funderingen, grachten
en percelering van verschillende fasen van de hofstede rond de huidige boerderij Munnikenhof
verwacht.
Op basis van de Kraker (2015) wordt op of direct ten noorden van het huidige erf de resten van
het kasteel van Berchem verwacht. Op basis van de analyse van De Kraker en het voorkomen
van funderingen ten noordwesten en ten westen van de huidige boerderij (zie figuur 12) worden
resten van het kasteel van Berchem op of direct ten noorden van het huidige erf verwacht.
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Figuur 15: Verwachte ligging van resten van de Monnikenhof op basis van historisch kaartmateriaal.

Op basis van de aangetroffen funderingen ten noordwesten van de boerderij worden de resten
van het kasteel op een diepte van circa 1 m –Mv verwacht.
Daarnaast kunnen in het onderzoeksgebied sporen van landgebruik en oorlogshandelingen uit
Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd aanwezig zijn. In het oostelijke deel van het
onderzoeksgebied kunnen resten aanwezig zijn van Fort Sint Catherijne, een redoute (en
mogelijke schans) uit de eerste helft van de 17e eeuw. Hoewel op basis van de
monumentenkaart de resten van Fort Sint Cathelijne ter hoogte van monumentnr. 13611 liggen
wordt op basis van onderhavig onderzoek verwacht dat deze resten ter hoogte van ARCHIS-
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waarneming 426873 liggen. Deze verwachting is voornamelijk gebaseerd op historisch
kaartmateriaal (zie figuur 8). Op basis van eerder onderzoek worden resten van het fort op een
diepte van circa 50 cm -Mv verwacht (figuur 16).

Figuur 16: De verwachtingsgebieden binnen het onderzoeksgebied.

2.7 Verstoringsgegevens
Voor zover bekend zijn er geen verstoringen in de directe omgeving van het onderzoeksgebied.
Waarschijnlijk zullen aanwezige archeologische resten binnen het huidige erf zijn verstoord door
de latere bodemingrepen die zijn samen gegaan met de bouw van het nieuwe huis. Uit een
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bouwovereenkomst in het archief van de gemeente Terneuzen is bekend dat in 1924 het oude
huis is gesloopt. Daarna zijn de stenen van het oude huis gebruikt in de funderingen van het
nieuwe huis (bron: gemeente Terneuzen).
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?
In het onderzoeksgebied zijn resten van een kasteel (en kloostercomplex 8) uit de Late Middeleeuwen - Nieuwe tijd aangetroffen (monumentnr. 11356). In het onderzoeksgebied zijn
resten van funderingen aangetroffen (ARCHIS-waarneming 21149).
• 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 middelhoge
archeologische verwachting. Dit hangt samen met de ligging van het onderzoeksgebied in
een zone met verspoeld dekzand en een dekzandrug. Op basis van het bureauonderzoek
geldt een hoge verwachting voor archeologische resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe
tijd gerelateerd aan de bewoning op de hofstede (en mogelijk het kasteel van Berchem) en
de activiteiten gedurende de Tachtigjarige Oorlog in de vorm van linies en de redoute (of
schans) Fort Sint Catherijne (zie ook figuur 16).
• 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, beginnend op een diepte van 40 tot 120 m –Mv. Op basis van beschikbaar historisch kaartmateriaal worden resten van de hofstede ter hoogte van het huidige erf verwacht
(zie figuur 15). Resten van funderingen (mogelijk van het kasteel van Berchem) zijn tijdens
graafwerkzaamheden direct ten noordwesten en westen van de huidige boerderij aangetroffen op een diepte van circa 1 m –Mv (zie figuur 12). Resten van het kasteel van Berchem
worden op basis van het voorgaande en de analyse van De Kraker (2015) op of direct ten
noorden van het huidige erf verwacht.
• Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te
worden omgegaan?

8

Dit is zeer onwaarschijnlijk en berust waarschijnlijk op een onjuiste referentie naar Van Damme (1986). De aangetroffen
funderingen worden foutief in relatie gebracht met het klooster Ter Hagen.
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Indien bodemverstorende werkzaamheden op het terrein zullen plaatsvinden dient de locatie
van de bodemingrepen vooraf archeologisch te worden onderzocht binnen de AMZ-cyclus en
conform de eisen van de vigerende versie van de KNA.
• Is in het onderzoeksgebied vervolgonderzoek noodzakelijk en welke (non-destructieve) methoden zouden hierbij kunnen worden ingezet?
Ja, vervolgonderzoek is noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke verspreiding
van de archeologische resten en om eventuele uitspraken te kunnen doen over de aan- of
afwezigheid van het kasteel van Berchem. Daarnaast kan mogelijk ook meer inzicht verkregen worden aangaande het voorkomen van meerdere fases van de hofstede Munnikenhof.
De verwachte verspreiding van de resten is weergegeven op figuur 15 en 16. Geadviseerd
wordt de verspreidingszones door middel van non-destructief vervolgonderzoek te verifiëren
en bij te stellen.

3.2 Advies
Bestemmingsplan buitengebied
In het bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen (NL.IMRO.0715.BPBG01-ON01) is vastgelegd
dat voor het onderzoeksgebied een archeologische dubbelbestemming geldt. Het erf van de
Munnikenhof is een archeologisch monument (terrein van hoge archeologische waarde; monumentnr. 11356). Hieraan en aan het omliggende gebied is de Waarde-Archeologie 3 toegekend,
d.i. vrijstelling voor onderzoek tot 1.000 m2 / 0,5 m –Mv. Op basis van het in dit rapport beschreven bureauonderzoek kan dit gehandhaafd blijven.
Archeologisch vervolgonderzoek
Op basis van het bureauonderzoek is modelmatig (en beperkt door toestemming voor vervolgonderzoek) drie vindplaatsen afgebakend voor vervolgonderzoek (figuur 16 en 17). Opgemerkt
moet worden dat de grens geen vaststaand gegeven is. Het vervolgonderzoek dient meer inzicht
te geven in de exacte begrenzing.
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Figuur 17: Advsieskaart voor vervolgonderzoek Munnikenhof.

Vindplaats A en B, Munnikenhof en kasteel van Berchem
Het vervolgonderzoek dient meer inzicht te geven in de exacte ligging en begrenzing van de Laat
Middeleeuwse sporen behorende bij de (voorlopers van de) Munnikenhof en het kasteel van Berchem. Op basis van onderhavig onderzoek wordt geadviseerd om binnen deze voorlopige grens
een combinatie van een terreininspectie, booronderzoek en geofysisch onderzoek uit te voeren.
Hierbij geldt de volgende fasering en motivatie:
1.

Binnen het huidige erf wordt geadviseerd om de aangetroffen vondsten (de grafsteen, de blokken natuursteen en de funderingen) digitaal in te meten in RD en NAP
en te documenteren tijdens een terreininspectie.
Motivatie: de terreininspectie heeft als doel om de reeds aangetroffen vondsten (en
dan met name de funderingen) gedetailleerd in kaart te brengen. Op basis hiervan
kan mogelijk de locatie van de boringen beter bepaald worden.

2.

Op basis van de aangegeven contouren (en de terreininspectie) worden een aantal
hoog-kwalitatieve boorraaien over de vindplaatsen gezet.
Boorraai A + B zijn georiënteerd op de vermoedelijke ligging van het oude huis en
de daar aangetroffen oudere funderingen. Deze boorraaien dienen om deze oudere
funderingen te begrenzen. Derhalve wordt direct rond de vermoedelijke ligging van
de funderingen de boringen om de 5 m gezet. In het verlengde deel van raai B wordt
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een boring om de 25 m gezet.
Boorraai C + D zijn georiënteerd op de aangetroffen fundering. Deze boorraaien dienen enerzijds om meer inzicht te krijgen in de vondstverspreiding en bodemopbouw.
Anderzijds dienen deze boorraaien om de aangetroffen fundering verder te volgen
en mogelijk te begrenzen. Derhalve dat direct rond de aangetroffen fundering een
boring om de 5m worden gezet. In het verlengde deel van de raai wordt om de 25 m
een boring gezet.
Boorraai E + F + G: Boringen om 25 m om inzicht te krijgen in de bodemopbouw,
mate van verstoring en de ruimtelijke vondstverspreiding van zowel de hofstede
Munnikenhof als het kasteel van Berchem.
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. De kans op het aantreffen van vindplaatsen uit het Paleolithicum - Neolithicum
is zeer klein op basis van een dergelijk booronderzoek. Wel kan worden vastgesteld
of de top van het dekzand intact is.
Motivatie: dit heeft met name tot doel in detail de intactheid van het bodemprofiel te
bepalen, alsmede het type bodemprofiel; daarnaast hebben de boringen tot doel om
de reeds aangetroffen funderingen te volgen en te begrenzen.
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-Van der Vaart, 2014). Op basis van het bureauonderzoek wordt het volgende voorgesteld (figuur 17): Op basis van de resultaten van het
booronderzoek kunnen mogelijk een aantal zones worden aangewezen met mogelijke 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 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, Fort Sint Catherijne
Ten oosten van vindplaats Munnikenhof zijn aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van
Fort Sint Catherijne. Hoewel deze vindplaats niet direct toebehoord aan de Munnikenhof (en derhalve niet direct binnen deze opdracht valt) kan een beperkt vervolgonderzoek mogelijk meer in-
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zicht verschaffen in de aan- of afwezigheid van deze schans. Op basis van onderhavig onderzoek wordt geadviseerd om binnen deze voorlopige grens een combinatie van een booronderzoek en geofysisch onderzoek uit te voeren. Hierbij geldt de volgende fasering en motivatie:
1.

Op basis van de aangegeven contour worden twee gekruiste hoog-kwalitatieve boorraaien (H + I) over de vindplaatsen gezet. De boorraaien zijn georiënteerd op
ARCHIS-waarneming 426873 en worden gezet met een onderlinge afstand van 25
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. De kans op het aantreffen van vindplaatsen uit het Paleolithicum - Neolithicum
is zeer klein op basis van een dergelijk booronderzoek. Wel kan worden vastgesteld
of de top van het dekzand intact is.
Motivatie: dit heeft met name tot doel in detail de intactheid van het bodemprofiel te
bepalen, alsmede het type bodemprofiel; daarnaast hebben de boringen tot doel om
de aan- of afwezigheid van het fort (in de vorm van grachten en/of ophoogpakketten)
aan te tonen.

2.

Indien aanwijzingen voor een fort worden aangetroffen kan het onderzoek worden
uitgebreid met een geofysisch onderzoek. Op basis van uitgebreide ervaring op tientallen onderzoekslocaties (voor een voorbeeld zie Verschoof-Van der Vaart, 2014)
wordt geadviseerd om (een deel van) het gebied met behulp van elektrische weerstandsmeting te onderzoeken. Idealiter worden dit onderzoek weer gecontroleerd
met behulp van een aantal controleboringen.
Motivatie: het elektrisch weerstandonderzoek heeft tot doel op relatief snelle en
goedkope wijze de individuele structuren binnen het fort 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.

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?
• Dient de zone van ruimtelijke vondstverspreiding op basis van het onderzoek te worden aangepast?
• Zijn er archeologische grondsporen aanwezig? Zo ja: wat is hun aard, datering, diepteligging,
kwaliteit en ruimtelijke verspreiding?
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Vindplaats A en B
• Zijn binnen vindplaats B aanwijzingen voor de aanwezigheid van een kasteelterrein?
• Zijn binnen vindplaats A aanwijzingen voor de aanwezigheid van oudere fasen en/of voorlopers van de Munnikenhof of van een kasteelterrrein?
• Is het wenselijk om de vrijstellingsdiepte op de omliggende percelen rond de Munnikenhof aan
te passen? Zo ja, tot welke diepte beneden maaiveld kan vrijstelling worden verleend?
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1.

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

Figuur 2.

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

Figuur 3.

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

Figuur 4.

Ligging van het onderzoeksgebied (zwarte lijn) 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 de relevante elementen (blauwe

Figuur 7.

Het onderzoeksgebied op een luchtfoto uit 2015 (bron: Gemeente Terneuzen).

Figuur 8.

Globale ligging van het onderzoeksgebied op verschillende historische kaarten (rode

onderbroken lijn) (bron: http://www.ahn.nl).

stippellijn).
Figuur 9.

De Munnikenhof op een uitsnede van de kaart “De Hofstede in de polder van Zuiddorpe” van dhr. De Gardeijn uit 1783 (bron: Gemeentearchief Terneuzen,
DSC04925.jpg - DSC04930.jpg).

Figuur 10. De vindplaats op de Kadastrale Minuut 1811-1832 met de relevante nummers uit de
OAT (blauw; bron: http://www.watwaswaar.nl).
Figuur 11. Foto uit het eerste kwart van de 20e eeuw van de boerderij voordat deze gesloopt
werd (bron: familie Termote).
Figuur 12. Losse vondsten rond de huidige boerderij Munnikenhof (rood), de wegen (grijs) volgens de kaart “Hofstede in de polder van Zuiddorpe” (bron: gemeentearchief Terneuzen, de percelering (blauw) volgens de Kadastrale Minuut (bron: http://www.watwaswaar.nl) en de mogelijke ligging van het kasteel van Berchem op basis van De Kraker
(2015) en onderhavig onderzoek (groen).
Figuur 13. Het fragment van een grafsteen aangetroffen op de Munnikenhof (bron: familie Termote).
Figuur 14. Fundamenten aangetroffen tijdens het graven van een waterpartij ten noorden van de
Munnikenhof (bron: familie Termote).
Figuur 15. Verwachte ligging van resten van de Munnikenhof op basis van historisch kaartmateriaal.
Figuur 16. De verwachtingsgebieden binnen het onderzoeksgebied.
Figuur 17. Advieskaart voor vervolgonderzoek Munnikenhof.
Tabel 1.

Vergelijking van verschillende landschappelijke indelingen.

Tabel 2.

Overzicht van relevante historische kaarten.
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Tabel 3.

Overzicht van AMK-terreinen, ARCHIS-waarnemingen en molens rondom de locatie.

Bijlage 1. Tekst A. de Kraker (2015)
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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
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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 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’
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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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5. Munnickenhof
Inleiding
Voor het onderzoek naar de vraag hoe belangrijk de site Het Munnickenhof was, hoe deze er vlak voor
het verdwijnen heeft uitgezien en waar deze heeft gelegen, is gebruikgemaakt van dezelfde archivalia als
bij (3. Zuiddorpe – Rommerswale en 6 Axel – kasteel). Daarnaast is ook het everingboek van Bewestenblije met het Haverland (1559) geraadpleegd.
Achtergrond en belang
Zuiddorpe ligt op een pleistocene zandrug, die vanuit het zuidwesten in noordoostelijke richting loopt. De
Hoofdweg ten zuiden van Zuiddorpe loopt over deze rug. 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, aanvankelijk Moere geheten, vormde ook een basis van waaruit het moer werd
ontgonnen, met name in oostelijke richting. Nog steeds glooit het landschap aan de oostelijke richting
licht naar beneden. De ontginning van het moer vond in stroken van ongelijke grootte plaats.
Vanuit Axel liep er een vaart richting zuiden, die bij Overslag stopte, waar goederen werden overgeladen.
Deze Oostelijke Vaart scheidde in feite het lage en hoge land, dus Bewestenblije en Beoostenblije van
elkaar. De vaart was eerst en vooral een water voor het transport van turf.
In de loop der tijd verwierven diverse geestelijke instellingen in het gebied moergronden en land. Zo lag
de cisterciënzer abdij Terhagen gegoed ten oosten van de Oostvaart waar een kloostercomplex verrees.
Andere instellingen, zoals De Bijloke en Boudelo verwierven in het gebied ook bezit. Daarnaast verkregen ook de heren van Axel, Moere e.a. bezit in het gebied.
Optie een
In 1549 werden de poldergebieden van de evering Bewestenblije opgemeten t.b.v. het opnieuw omslaan
van een dijkgeschot. 9 In zeven belopen of blokken werd het gebied bewesten Zuiddorpe opgemeten. Dit
gebied liep tot aan het Haverland dat tussen de Oostvaart en Zuiddorpe lag. Het is dit Haverland dat van
belang is om inzicht in het Munnickenhof te verschaffen. Zo liep er aan de oostzijde van het dorp de
Oostvaart met in het noorden van het dorp een brug of hole en ten zuidoosten van het dorp de zogeheten
Weersacxhole. In dit blok liepen wegen naar genoemde vaartovergangen, maar ook de zogeheten Zijpeweg die grotendeels parallel aan de vaart moet hebben gelopen. Bij de opmeting van de percelen blijkt dat
er nog een waterloop een flink eind parallel aan genoemde weg heeft gelopen, omdat de percelen in het
westen door de Zijpestraat worden begrensd en in het oosten door de waterloop. Ten oosten van de Zijpestraat lag Zuiddorpe en bij de opmeting van de percelen aldaar lag een aantal kleine percelen (ca. 15 roeden) langs het kerkhof, dus om het centrum heen, terwijl ook aan het kerkhof enkele grotere percelen
grensden. Twee percelen vallen daarbij op. De eerste luidt als volgt:
‘Jan Seuij Jooss. over hem met huus ende hof commende van heer Peertcheval fabrij west an zuijt de
Byloque, west SS. Zuijdurpe, noort tGravenstraete, oost SS voornomt ende de Bijloque VI m L r.’ (fol.
62vo)
Hier wordt dus medegedeeld dat Jan Seuij een huis met hof (hofstede) in eigendom bezit, dat voorheen
van heer Peertcheval was geweest dat in het zuiden aan een perceel van De Bijloke grensde, in het westen
aan de Heilig Geestland van Zuiddorpe, in het noorden tot aan de sGravenstraat kwam en in het oosten
aan land opnieuw van de Heilige Geest uit Zuiddorpe en land van De Bijloke. Een tweede post luidt als
volgt:
Pieter Asscherick over de byloque zuijt an X ½ ende metter dreve noort SS tZuijtdurpe, Jan Seuij Jooss
ende andere, oost de Zijpestraat ende SS tZuijtdurpe, west tKeerckhof, Adriaen Cheuij Jooss ende Jan
Balsaen den cheijns vander byloque zuijt de byloque ende Berchem. Hieraf besit Marten Seuij IIm IIc L
rd. Jan Yman IIm LII rd, Pieter Asscherick Vm CXLVIII rd. (fol. 62vo)
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KMM, Terhagen, D-18 (everingboek Bewestenblije, 1549).
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Hieruit kan worden opgemaakt dat aan de zuidzijde van het kerkhof en de huisjes rondom Zuiddorpe een
groot perceel land heeft gelegen dat van de abdij De Bijloke (Gent) is geweest en waarop Pieter Asscherick zeker bebouwing zal hebben gehad. Nu bezat De Bijloke alleen al in het Haverlant ruim 200 gemeten
land (89,1 ha). 10
Na de opsomming van de kleine perceeltjes met huisjes richting westen komen nog wat andere grote percelen aan bod, waarvan een bezit is van de Vrouwe van Axel (8 gemeten 150 roeden). Samen met nog
andere percelen werden ze gebruikt door Loijs Pierssen die op een daarvan zijn huis had staan. In totaal
gebruikt Loijs Pierssens even ten oosten van Zuiddorpe 16 gemeten en 225 roeden.
In het everingboek worden weinig of geen eigennamen van hoeven vermeld, dus de naam Munnickenhof
komt in dit document niet voor. Indien het om bezit van De Bijlokeabdij zou gaan, zou dit ook vreemd
zijn, want dit is een cisterciënzerinnenabdij, evenals Terhagen. Indien het bezit betreft van de heren van
Axel is deze naam onjuist. De naam Munnickenhof moet dus een latere – na de inundatie van 1586 – zijn
van de site. Er is dus nog een tweede optie.
Optie twee
Het everingboek noemt voor het Haverland ook nog het kasteel van Berchem. Het gaat hier om een perceel van 34 gemeten (15,1 ha) dat als volgt wordt omschreven:
Me Joncvr. Johanne van Berchem over huer zuijt anne metten hove ende warande metten bossche achter
tcasteel zuijtwaert totter dreve commende tot vooren ande straete XXXIIIIm vz. XX m. (fol. 65vo)
Dit perceel bevindt zich in een blok dat op de westzijde van het dorp ligt te beginnen op de hoek van de
straat die naar Cromhoucke loopt. De percelen aldaar zijn allemaal kleine percelen naast elkaar liggend
die in het noorden aan de straat palen en in het zuiden aan Bijlokeland; dan liggen er enkele percelen achter elkaar die uitkomen bij genoemd kasteelgoed. Dit kasteelgoed grenst in het zuiden aan een dreef, terwijl aan de oostzijde een straat loopt. Rondom en ook over de dreef liggen andere percelen van Berchem
en percelen van De Bijloke en mevr. van Axele.
Het ziet er dus naar uit dat er vlakbij het dorp aan de zuid- of zuidwestzijde een tweede kasteel heeft gelegen dat niet op de kaart van Fr. Van de Velde is getekend. In latere bronnen die betrekking hebben op de
aanleg en het onderhoud van forten in het gebied, wordt dit Huis van Berchem niet genoemd. Alleen al op
grond van het grondbezit in de evering van Bewestenblij kan worden opgemaakt dat de Vrouwe van Berchem rondom en in het dorp een van de grootste grondbezitters is geweest.
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SAG, De Bijloke, 297, rekeningen over de jaren 1550-1573.
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Fig. 5.1. Uitsnede uit kaart van Fr. Van de Velde, circa 1550 met daarop Zuiddorpe en de holen over de
Oostvaart. De straat die aan de oostzijde van het dorp loopt is ongetwijfeld de Zijpestraat (RAG, K&Pl.
2644).
Ligging nader beschouwd.
Als we wat nauwkeuriger naar met name de kleine perceeltjes rondom het dorp kijken, dan blijken die
van het blok, besloten door de Zijpestraat in het oosten, de gracht van de kerk en de straat in het westen,
allemaal aan te sluiten op de straat. In het noorden is dat de ‘sGravenstraat die naar de kerk leidt, in het
oosten is dat de Zijpestraat. De straat aan de westzijde heeft geen naam. Vlak buiten de kleinere perceeltjes ligt een dreef en wat verderop een waterloop die bij de straat uitkomt.
Het blok aan de westzijde van het dorp sluit in het noorden aan bij een straat met kleine perceeltjes, dus
huisjes. Deze perceeltjes komen uit bij het dorp en buigen om naar het zuiden. Vanaf de hoek in het dorp
liggen vijf huisjes met of zonder hofje die alle in het oosten aan de straat grenzen, vervolgens komt na een
perceel dat van straat tot straat loopt het grote perceel met kasteel, bos en warande met in het zuiden een
dreef. Over de dreef opnieuw een groot perceel (26 gemeten en daarna een waterloop. Die waterloop is
het vervolg van de waterloop uit blok 1.
Toestand vlak voor het verdwijnen
In juli 1586 is de Landdijk van de Vier Ambachten bij Buucxgate (d.i. ten westen van Axel) doorgestoken, en verder naar het oosten ook de Schoordijk (liggend bij de ambachtsgrens). Dit heeft geleid tot het
overstromen van het gebied, dus ook in beginsel het gebied van Zuiddorpe. Echter al snel namen de Spanjaarden stellingen in ten zuiden van Axel (zie Rommerswale). Ze maken het gebied zo toegankelijk mogelijk, in ieder geval om de keten van forten te voorzien van benodigdheden. In de buurt waren dit het
Huis Rommerswale, het fort St. Marcq en het fort Creckeldijk. Het water dat tijdens springtij zeker tot bij
Zuiddorpe zal zijn gekomen en de voortdurende onveiligheid door de aanhoudende krijg in het gebied
heeft de gebruikers van het ‘Munnikenhof” gebied doen besluiten elders een heenkomen te zoeken.
De ontvanger van De Bijloke was op 15 juli 1586 te Zuiddorpe geweest, dag van de jaarmarkt, om pachten van de pachters van De Bijloke in ontvangst te nemen. Dit was van de meeste pachters gelukt. Echter
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in de nacht erop was Axel ingenomen en de ontvanger was van al zijn papieren en geld beroofd geweest.
Hijzelf was met zijn gezin gevangen genomen en naar Vlissingen overgebracht, waar hij na het betalen
van losgeld vrij was gekomen. 11
Wat de Staatse partij in hun verdronken gebieden deed, deden de Spanjaarden grosso modo ook in hun
verdronken gebieden. Bruikbare bouwmaterialen worden uit het verdronken land gehaald. Dit betekent
dus een systematische afbraak van de hoeven. Bovendien had het gebied enorme overlast van het uit Axel
uittrekkende garnizoen dat op brandtocht ging. Zo werd in juli 1595 tijdens een van die Staatse tochten de
kerk van Zuiddorpe in brand gestoken. 12
Voor wat het kasteel Van Berchem betreft is het na de overgang van Axel in 1586 niet aangepast tot fort,
zoals het kasteel van Rommerswale en wordt in de correspondentie tussen bevelhebbers ook nauwelijks
vermeld en wat er met de Vrouwe van Berchem is gebeurd, is niet bekend.
Huidige locatie
Op grond van het everingboek van Zuiddorpe en de locatie van het vroegere kerkhof met alle kleine erfjes
die in het dorp liggen, is dat ten zuidzuidoosten van de huidige kerk op het akkerland (fam. Termote).
Toch blijft het onduidelijk waar precies de oude dorpskern heeft gelegen. Deze was toegankelijk vanuit
het noordoosten door de sGravenstraat die aansloot op de Zijpestraat, terwijl ten westen daarvan eveneens
een straat liep, uitkomend in het dorp met ten westen daarvan weer een straat die naar het dorp leidde
waaraan het goed van Berchem lag. In fig. 2 is een reconstructie gewaagd van de gegevens uit het everingboek. De marges zijn groot, want zo kan het blok met het kasteel, bos en de warande zeker ook een
stuk oostelijker hebben gelegen. Dit geldt evenzeer voor de wegen, die alleen ten opzichte van elkaar op
de juiste plek liggen. Gelet op de aangetroffen archeologie en verstrekte informatie van de fa. Termote,
moet het kasteel van Berchem wel een erg goede kanshebber zijn voor deze locatie.
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SAG, De Bijloke, nr. 299, rek. 1584/85, fol. 65vo-66ro.
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SAG, rks., 2, nr. 25. Brief van 19 juli 1595 van bevelhebber Ramirez (Sas van Gent) aan de Schepenen van de Keure
(Gent).
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Fig. 5.2. Mogelijke loop van wegen, waterlopen, kern van het dorp en percelen rondom het dorp met het
goed Van Berchem (Uitsnede uit Google Earth).
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