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1.

Inleiding

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

1.4 Doel van het onderzoek

Aan de westelijke zijde van Westkapelle, aan het
Abraham Calandplein, plant de gemeente Veere
de bouw van appartementsgebouwen en de
aanleg van parkeerplaatsen.

Het
inventariserend
booronderzoek
is
uitgevoerd binnen het kader van het Walchers
archeologiebeleid, zoals dat in het begin van
2006 is vastgesteld in de Nota Archeologische
monumentenzorg Walcheren en in 2008 werd
herzien. Uitgangspunt van het archeologiebeleid
is het streven in het kader van de archeologische
monumentenzorg naar een optimaal behoud
en beheer van het archeologisch erfgoed. De
doelstelling van het Walchers beleid is bijgevolg
in eerste plaats het veiligstellen van archeologisch
waardevolle vindplaatsen (behoud in situ).

De mogelijkheid bestaat echter dat eventuele
archeologische en cultuurhistorische waarden
door de inrichtings- en bouwwerkzaamheden
aangetast zullen worden. Het werd daarom
noodzakelijk
geacht
een
gespecificeerd
verwachtingsmodel op te stellen waarin de
te verwachten archeologische waarden en de
verstoringen uit het (recente) verleden in kaart
worden gebracht. Dit model ligt aan de basis
voor verdere besluitvorming. In 2008 voerde de
Walcherse Archeologische Dienst in het kader van
het opstellen van een verwachtingskaart reeds
een uitgebreid archeologisch bureauonderzoek
uit in Westkapelle (Silkens 2008). Op basis van
de bevindingen in dit onderzoek werd reeds een
eerste verwachtingsmodel opgesteld dat door het
booronderzoek werd getoetst.

Het plangebied ligt binnen de historische kern
van Westkapelle. Binnen deze terreinen geldt een
vrijstelling voor archeologisch onderzoek alleen
voor bodemingrepen die kleiner zijn dan 30 m2 en
die niet dieper gaan dan 40 cm onder maaiveld/
straatniveau. De geplande bodemingrepen in
het plangebied/onderzoeksgebied zullen ter
hoogte van de parkeerplaatsen in diepte beperkt
blijven. Ter hoogte van de bebouwing zal de
bodem to maximaal een meter onder maaiveld
verstoord worden door funderingen en kabels- en
leidingen.

Dit Inventariserend Veldonderzoek met boringen
werd op vraag van de gemeente Veere door de
Walcherse Archeologische Dienst (drs. B. Meijlink
& drs. B. Silkens) op 7 april 2010 uitgevoerd. De
resultaten zijn weergegeven in deze rapportage.

Dit
onderzoek
heeft
tot
doel
een
verwachtingsmodel op te stellen voor de
aanwezigheid en de mate van conservering
van
archeologische
waarden
in
het
onderzoeksgebied. De resultaten van dit
onderzoek en het verwachtingsmodel liggen aan
de basis van de besluitvorming omtrent eventuele
vervolgstappen binnen het archeologische
onderzoeksproces, die voorafgaand aan of
gelijktijdig met de voorgenomen bodemingrepen
moeten worden genomen.

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied
Het plangebied bevindt zich aan de westkant van
de dorpskern van Westkapelle, tussen de Rookstraat en de Zuidstraat en ten oosten van het Abraham Calandplein. Het plangebied heeft een totale
een oppervlakte van ongeveer 1200 m2 (fig. 1).

De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld
voor het plangebied:

Zijn er binnen het plangebied bewoningssporen
uit prehistorie, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en
Nieuwe Tijd te verwachten?

1.3 Huidig gebruik en toekomstig gebruik
Het terrein is momenteel een braakliggend terrein
met gras.

Wat is naar verwachting de aard, omvang,
(diepte)ligging,
kwaliteit
(gaafheid
en
conserveringstoestand)
van
eventuele
archeologische waarden binnen het plangebied?

In de toekomst worden binnen het plangebied
appartementen en parkeerplaatsen aangelegd.

5

Wat is de geomorfologische opbouw van het
terrein?

- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

In welke mate hebben (recente) verstoringen
mogelijke archeologische resten aangetast?

Oude kaarten
- Jacob van Deventer (1550)
- Visscher-Romankaart (1678)
- Topografische Kaart van de Hattinga’s (1750)
- Kadastrale kaart van Walcheren (Kuijper 1852)
- Kadastrale kaart van Walcheren (1875)
- Bonnebladen (1930)

Indien eventuele archeologische waarden niet
kunnen worden behouden:

Welke vorm van nader onderzoek is nodig om
de aanwezigheid van archeologische waarden
en hun omvang, ligging, aard en datering
voldoende te kunnen bepalen om te komen tot
een selectiebesluit?

Aardwetenschappelijke kaarten
- Rijks Geologische Dienst (RGD). Geologische
kaart van Nederland 1:50.000, Blad Walcheren,
Haarlem: 1972, Tweede druk 1997.

Voor dit onderzoek is een Plan van Aanpak
opgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd conform
de KNA 3.1. en de “Provinciale Richtlijnen
voor Archeologisch Onderzoek Zeeland”. Voor
booronderzoek in zones met onderliggend veen
werden de nieuwe richtlijnen voor IVO-boringen
op Walcheren, 17 november 2007 gehanteerd.

- Rijks Geologische Dienst (RGD). Toelichtingen bij
de Geologische kaart van Nederland 1:50.000, Blad
Walcheren, Haarlem: 1972, Tweede druk 1997.
- Rijks Geologische Dienst (RGD). Paleogeografische
kaarten van Zeeland, Holoceen, 1:500000,
Haarlem: 1996.
- Rijks Geologische Dienst (RGD). Geologische
kaarten van Zeeland, Holoceen, 1:250000,
Haarlem: 1996.

1.5 Werkwijze
De hier gepresenteerde rapportage focust op
de resultaten van het uitgevoerde bureau- en
Inventariserend booronderzoek.
Tijdens het booronderzoek werden in
totaal 6 boringen gezet, verspreid over het
onderzoeksgebied (fig. 11).

- Bennema, Ir. J. en Dr. Ir. K. van der Meer. De
Bodemkartering van Nederland, deel XII, De
Bodemkartering van Walcheren. Ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Directie
van de Landbouw, Stichting voor Bodemkartering,
‘s-Gravenhage: 1952.

Ten behoeve van het archeologisch onderzoek
zijn door de Walcherse Archeologische Dienst de
volgende bronnen geraadpleegd:

Voornaamste
achteraan.

Adressen (al dan niet digitaal)
- ARCHIS (AMK, IKAW, onderzoeken en
waarnemingen)
- NedBrowser gemeente Veere (topografie,
kadastergegevens en luchtfoto’s)
- Geoweb/CHS (Cultuurhistorisch Hoofdstructuur
Provincie Zeeland) (historische kaarten,
luchtfoto’s)
- Google Earth
- Luchtfotografisvhe documentatie 1974 (SCEZ)
- Zeeuws Archief (historische kaarten, foto’s,
bouwtekeningen, kadastrale minuut)
- Zeeuwse Bibliotheek (fotobank)
- Zeeuws Archeologisch Archief (aanvullende
archeologische gegevens)
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Fig. 1 Plangebied aan het Abraham Calandplein en omgeving op de topografische kaart.
De onderzochte percelen staan rood omkaderd weergegeven.

2.

Geologie en bodem

Tot voor kort hanteerde men in Nederland een
geologisch model, opgesteld in de jaren ‘60
van de vorige eeuw. De laatste jaren is er, door
toename van sedimentologische kennis een
grote omwenteling gekomen in de benaming van
lithostratografische begrippen die in dit model
gebruikt werden. Benamingen als ‘Afzettingen
van Calais’ en ‘Afzettingen van Duinkerke’ raakten
in de loop der tijd gekoppeld met een specifieke
periode, een koppeling die in het geheel niet
strookt met de realiteit. In werkelijkheid bleken
de statische afzettingen een zeer dynamisch
gebeuren dat regionaal grote verschillen kent
in datering. Er werd dan ook gekozen de oude
benamingen terzijde te schuiven en nieuwe,
meer neutrale begrippen te gaan hanteren.
De afzettingen van Calais vallen nu onder het
Laagpakket van Wormer en de afzettingen van
Duinkerke onder het Laagpakket van Walcheren
(Weerts2006).

Fig. 3 Bodemkaart van Bennema & Van der Meer 1952; de licht
bruine tinten geven kreekafzettingen weer, de donkerbruine
en donkerbruin-groene tinten kom- of poelafzettingen. De
oude kern werd niet gekarteerd. Het plangebied is rood
omkaderd weergegeven.

De ondergrond in Westkapelle is vergelijkbaar
met die van Domburg. Op de geologische kaart
van Nederland 1:50.000, Blad Walcheren (Rijks
Geologische Dienst) ligt de oude kern in een

zone met code Na1 en Na7. Deze gronden behoren tot de Formatie van Naaldwijk dat is opgebouwd uit het laagpakket van Walcheren en
Wormer met inschakelingen van Hollandveen.
Daaronder bevindt zich Pleistoceen dekzand.
De bodemkaart van Bennema en Van der Meer
duidt de onmiddellijke omgeving van Westkapelle aan jonge kreekruggronden (MMk) met daarop
aan de noordelijke zijde van het dorp slibarm-slibhoudende duinzandgronden (Dv0-3). De kreek
ten zuiden van het dorp is een restant van de dijkdoorbraak uit de Tweede Wereldoorlog (fig. 3 en
8).
De grondwatertafelkaart van Alterra duidt rond
Westkapelle een zone aan met niveau V (<40 >120 cm onder maaiveld).

Fig. 2 De vorming van een kreekrug. Bron:
Rijkstuinbouwconsulentschap, 1951.
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Fig. 4 De zone van het plangebied (rood aangegeven) geprojecteerd op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).
De voormalige kreken zijn nog als een rood/geel/groene opduikingen waarneembaar. De lage gebieden zijn blauw.
Ook de dijk is duidelijk rood afgetekend. Bron: AHN

Fig. 5 Het plangebied op een luchtfoto uit 2010. Het plangebied is rood aangeduid. Bron: Google Earth

3.

Historisch kader

3.1 Steentijden

Uit de Romeinse Tijd zijn meer overblijfselen
bekend. Zo werden onder de duinen bij Domburg
in 1647 resten van een Romeinse tempel gewijd
aan Nehalennia met een 30-tal Romeinse altaren
gevonden. De inheems Romeinse bewoning
bevond zich op dezelfde (soort) locaties als de
bewoning uit de IJzertijd. Mogelijk werd ook
de oude duinzone bewoond. Uit de omgeving
van Westkapelle zijn nog geen vondsten uit
deze periode bekend. De dijkdoorbraak en de
bombardementen uit de Tweede Wereldoorlog
hebben zeer waarschijnlijk grote schade toebracht
aan mogelijke archeologische resten uit deze
periode.

Tot op heden is er nog weinig bekend over
Steentijd-bewoning op Walcheren. Op het strand
in de omgeving van Domburg werden enkele
verspoelde vuursteenafslagen en –werktuigen
gevonden.
De voornaamste verklaring voor het ontbreken
van vondsten uit deze periode is grote diepte van
de Pleistocene pakketten op Walcheren (tot circa
25 meter), waarop mogelijke steentijdbewoning
kan worden gesitueerd. Enkel in het zuidelijke deel,
met name rond Vlissingen, kan het Pleistocene
niveau al op 4 of 5 meter worden aangetroffen
en is de kans aanwezig voor het aantreffen van
bewoningssporen uit de Steentijd. Er moet ook
rekening gehouden worden met de mogelijkheid
dat getijdenwerking een deel van de Pleistocene
toppen heeft geërodeerd, waardoor eventuele
resten uit de Steentijd mogelijk verspoeld zijn.

De voornaamste oorzaak voor het beperkte
aantal vondsten uit de IJzertijd en Romeinse Tijd
is de grote moer- en selneringsindustrie (turf- en
zoutwinning) die Walcheren van de Middeleeuwen
tot in de 19e eeuw gekend heeft. Hierbij zijn
grote delen van het Hollandveen en de daarop
aanwezige bewoningsresten door veenontginning
(moernering) verstoord (Weerts2006).

3.2 Uitgestrekt veenmoeras in de Bronstijd

Daar waar de top van het Hollandveen niet
geërodeerd of verstoord is kunnen nog wel
bewoningssporen
aangetroffen
worden.
Opgravingen te Ellewoutsdijk hebben immers
aangetoond dat bij intensieve moernering niet a
priori mag worden uitgegaan van een totale vernietiging van oudere bewoningssporen. De Middeleeuwer bleek hier immers geen voorliefde te
hebben voor ‘verstoorde’ veenpakketten en ontgon enkel het onverstoorde veen. Dit resulteerde
in kleine ‘eilandjes’ met bebouwing uit de IJzertijd
en Romeinse Tijd tussen de moerneringskuilen
(Dijkstra2006). Bijkomend heeft onderzoek, ondermeer aan de Sportwal te Vlissingen (Silkens2008a),
aangetoond dat er zich mogelijk langs de randen
van de kreekruggen nog intacte veenpakketten
bevinden. Het lijkt erop dat de Middeleeuwer bij
het ontginnen van het veen eerst de randen van
de kreek opzocht voor hij met graafwerkzaamheden begon. In de randzones, waar de erosieve werking van de kreek geen diepgaande impact heeft
gehad, lijkt dus ook de invloed van de mens door
deze ontginningsstrategie kleiner te zijn. Of deze
handelswijze ook op de rest van Walcheren terug te
vinden zijn, moet toekomstig onderzoek uitwijzen.

Uit de Bronstijd zijn evenmin vondsten bekend.
Ook op de rest van Walcheren ontbreken
vondsten uit deze periode. Vanaf ca. 4500 v. Chr.
was in Walcheren door stijging van de zeespiegel
een uitgestrekt veenmoeras aanwezig. De
weinig aantrekkelijke woonomstandigheden die
Walcheren hiermee in die periode te bieden had
is wellicht de oorzaak van het ontbreken van
bewoning in de Bronstijd.

3.3 IJzertijd- en Romeinse bewoning op de
hogere delen in het veen
Vanaf de IJzertijd begon het veen te ontwateren
en werd bewoning opnieuw mogelijk. Deze moet
vooral gezocht worden op de hogere delen van
het veen, in de buurt van ontwateringsgeultjes.
In de onmiddellijke omgeving van Veere zijn
momenteel nog geen voorbeelden van IJzertijd
bewoning op het veen bekend. Op het strand
van Domburg werden slechts enkele verspoelde
aardewerkfragmenten
uit
deze
periode
aangetroffen.
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Recent onderzoek op het trace van de nieuwe
rijksweg N57 kan een nieuw licht op deze slecht
gekende periode van de Walcherse geschiedenis
werpen. Hier werden naast enkele huisplattegron-

delen van Walcheren waren door overstromingen
onbewoonbaar geworden. Deze zeetransgressies
vormen het Laagpakket van Walcheren.

3.4 De Vroege Middeleeuwen
De Vroeg Middeleeuwse bewoning komt vooral
voor op de kreekruggen gevormd binnen het
Laagpakket van Walcheren (fig. 2). Van deze
bewoning zijn echter nog nauwelijks sporen
bekend. Bij recent onderzoek (najaar 2007) op
het trace van de nieuwe N57 werd ter hoogte van
Serooskerke de eerste boerderijplattegrond buiten
de Walcherse ringwalburgen uit deze vroege
periode opgetekend. In de nabije omgeving van
Westkapelle konden nog geen bewoningsresten
uit deze periode worden aangetoond.
Fig.6 Westkapelle rond 1550 op een plattegrond van Jacob
van Deventer (omgeving plangebied rood omkaderd).
Bron: Zeeuw Archief

Vanaf 1000 n. Chr. werden de ringwalburgen als
verdedigingswerken opgeheven en bebouwd.
De ringwalburg van Domburg vormt hierop een
uitzondering. Door het verval van Walichrum en
het verplaatsen van de economische activiteiten
naar het binnenland kende de burg een snel
verval. In de loop van de 10e en 11e eeuw werd
de burg grotendeels overstoven met duinzand
(Polderman 2003).

den uit de IJzertijd, ook de restanten van een Romeinse dijk gevonden. Na de Romeinse periode
was de invloed van de zee, mogelijk versterkt door
de pogingen van de Romeinse bevolking het land
door middel
van kanalisatie te koloniseren, te
groot. Grote

Fig.7 Tekening van het Hof te Westcappel rond 1750. De omgeving van het plangebied is deels bebouwd, deels open terrein (kader)
Bron: Zeeuws Archief
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3.5 Van Late Middeleeuwen tot heden

De strijd tegen het water stond in Westkapelle
centraal. Het is dan ook niet te verwonderen dat
het dorp vooral bekend was door zijn dijkwerkers
die op heel Walcheren actief waren (Visser &
Boschloo2007).

De parochie Westkapelle ontstond rond het
jaar 1050 n. Chr. als afsplitsing van de SintMaartensparochie. In 1223 kreeg de parochie
als zgn. ‘smalstad’ stadsrechten en was tot in de
16e eeuw actief in de handel met Engeland. Later
verschoof het accent naar de visserij. Een echte
stedelijke ontwikkeling heeft Westkapelle, net als
Domburg, niet gekend.

De Tweede Wereldoorlog veranderde het uitzicht
van Westkapelle grondig. Ter voorbereiding van
de landingsoperatie werd de dijk bij Westkapelle
door de geallieerden gebombardeerd en werd
het dorp in enkele uren tijd door het inspoelende
zeewater grotendeels van de kaart geveegd. De
Westkapelsche Kreek is hiervan nog een stille
getuige. Het dorp werd na de oorlog weer volledig
heropgebouwd.

De 11e-eeuwse parochiekerk werd in de loop
van de 15e eeuw meer naar het binnenland
verplaatst. De oude kerk verdween in zee en ook
de havenfaciliteiten viel in de loop van de 16e
eeuw ten prooi aan het water. Van een echte
haven was er vermoedelijk geen sprake, eerder
boten die gewoon op het strand aanlegden of
langs bescheiden hoofden (mond. med. P. Blom).
In het jaar 1572 leggen de Spanjaarden met
‘onbedachtzame woestheid’ Westkapelle in de as.
Veel inwoners lijken hun toevlucht te zoeken in de
grote steden (de Klerk 2005, p. 94).

Fig. 8 De bombardementen en dijkdoorbraak uit 1944 veegden Westkapelle bijna volledig van de kaart.. De zone rond het
plangebied (rood aangeduid) werd sterk aangetast door bommen. Bron: Crucq 1997
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4.

Archeologie

4.1 Onderzoeksgeschiedenis
Op het terrein werden in het verleden nog geen
archeologische onderzoeken uitgevoerd. Wel
stelde de WAD in 2008 een verwachtings- en
beleidsadvieskaart op voor de kern van Veere
(Silkens in prep.)

4.2 Bekende archeologische en historische
waarden
Op de Archeologische Monumenten Kaart
(AMK) staat de historische kern van Westkapelle
aangeduid als monument van hoge archeologische
waarde (AMK 13412).

Fig. 10 Kaart van Hattinga, circa 1750. Het plangebied is rood
omkaderd. Bron: Zeeuws Archief

Eind 19e-eeuw werden in de vijver van het
voormalige Hof te Westkapelle twee kannen
gevonden (WNG 19982). Aan de Grindweg vond in
2003 (OMG 19040 & WNG 48933) en in 2005 (OMG
9318 & WNG 401675/401678) een booronderzoek
plaats, waarbij een redelijke hoeveelheid vroeg
en laat middeleeuws aardewerk werd gevonden
(Nijdam2005). Ook in het verleden wordt hier
melding gemaakt van vroeg middeleeuws
aardewerk (WNG 19849).

In 2006 vond een booronderzoek plaats op
enkele locaties aan de Casembrootstraat (OMG
18976/18979). Voor de Noordstraat 50 werd een
bureauonderzoek uitgevoerd. De archeologische
resten werden niet bedreigd door de geplande
bouwwerkzaamheden (OMG 21152), wat tijdens
een inspectie door de WAD werd bevestigd
(OMG 25075). Voor de Markt 89-91 werd een
bureauonderzoek uitgevoerd en werd aanbevolen
de bouwwerkzaamheden archeologisch te
begeleiden.

In 2004 werd tijdens een archeologisch
booronderzoek aan ’t Hout een fragment laat
middeleeuws aardewerk gevonden (OMG 7820).

Aan de Kerkeweg, ten noordoosten van de
begraafplaats werd in 2005 een archeologisch
booronderzoek
verricht,
waarbij
geen
archeologische indicatoren werden aangetroffen
(OMG 9231) (Engelse2005). Een bureauonderzoek
aan het Badmotel (OMG 19042), ’t Hofje (OMG
19540) en het Paulushof (OMG 19544) leverde ook
geen aanwijzingen op voor bewoningssporen.

Fig. 9 Kaart van Visser-Roman, ca. 1680. Het plangebied is
rood omkaderd. Bron: Zeeuws Archief
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Fig. 11 Schetsontwerp van het plangebied met de geplande nieuwbouw en de boringen. De begrenzing van het plangebied is
rood weergegeven. Aan de westzijde zijn appartementen ingepland, aan de oostzijde parkeerplaatsen.

Fig. 12 Westkapelle met gegevens uit het Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Het plangebied
is lichtblauw aangegeven. Bron: ARCHIS II, bewerking WAD.

4.2 Bekende archeologische en historische
waarden
Tijdens het bureauonderzoek kon op basis van
de projectie van de huidige topografie op oude
kaarten worden vastgesteld dat het plangebied
zeker vanaf 1650 (kaart Visscher-Roman) bebouwd
was (fig. 9). Op de kaart van Jacob van Deventer,
een eeuw vroeger, lijkt het plangebied net binnen
een open ruimte te vallen (fig. 6). Een tekening uit
het Zeeuws Archief, opgemaakt rond 1750, geeft
een gedetailleerd beeld van de bebouwing in
het Westkapelle van toen weer. Door het schuine
perspectief is de locatie van het plangebied niet
helemaal precies aan te duiden, maar het lijkt erop
dat de oostelijke zijde onbebouwd is en er op de
westelijke zijde een groot gebouw (schuur?) met
tuin of weide stond (fig. 7).
De gevolgen van de bombardementen zijn met
name in de zone van het plangebied desastreus.

Door foute signalering werd de eerste lading
bommen op het dorp zelf gedropt en niet op
de dijk. Hierbij werd alle opstaande bebouwing
langs de dijk vernietigd. Gezien de intensiteit
van het bombardement moeten ook de diepere
bodemlagen verstoord zijn. Illustratief is een
luchtfoto van de RAF uit 1944 die een beeld geeft
op de talloze bomkraters in deze zone (fig. 8).
Hoewel het een deel van het plangebied in het
verleden uit open ruimte bestond moet in het
westelijk deel van het gebied en vanaf de 17e
eeuw ook in de rest van het gebied rekening
gehouden worden met bewoningsresten. Wel
zouden de intensieve bombardementen de
bovenste bodemlagen ernstig verstoord kunnen
hebben.

5.

Resultaten, conclusies en aanbevelingen

5.1 Inleiding en methode
plangebied lijkt op basis van de oude kaarten en
tekeningen uit tuin of open ruimte te bestaan.
In deze tuinen zouden resten van beerputten/
bakken en waterputten kunnen worden verwacht,
alsook kleine bijgebouwtjes.

Tijdens het verkennend veldonderzoek werden
in totaal werden 6 boringen gezet, verspreid over
het terrein. Ter hoogte van de zuidoostelijke hoek
werd het boorgrid verdicht om een mogelijke
structuur in de ondergrond beter in kaart te
brengen (fig. 11).
De boringen werden, conform de nieuwe
richtlijnen voor IVO-boringen op Walcheren (17
november 2007), uitgevoerd met behulp van een
edelman 7,0 cm en een guts 3,0 cm.

Wat is naar verwachting de aard, omvang,
(diepte)ligging,
kwaliteit
(gaafheid
en
conserveringstoestand)
van
eventuele
archeologische waarden binnen het plangebied?

Op het perceel kon geen oppervlaktekartering
worden uitgevoerd (grasland).

5.2
Resultaten
onderzoeksvragen

booronderzoek

In de boringen werden enkel in de zuidoostelijke
hoek van het terrein puinresten aan getroffen die
mogelijk in verband gebracht kunnen worden met
eventuele bebouwing in het gebied. Deze zou
zich tussen 60 en 150 cm onder maaiveld kunnen
bevinden. In de boringen leek er nog vast puin in
de bodem aanwezig te zijn, wat mogelijk op een
goede conservering van de resten kan duiden.
Of het hier gaat om recent puin of historische
resten kon niet worden vastgesteld. Mogelijk
valt de fundering te koppelen aan de bebouwing
weergegeven door Hattinga (fig. 10).

en

Zijn er binnen het plangebied bewoningssporen
uit prehistorie, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en
Nieuwe Tijd te verwachten?
In de bovenste 60 cm van het bodemprofiel werden
een grote hoeveelheid puin- en mortelresten
aangetroffen, vermoedelijk te koppelen aan de
Tweede Wereldoorlog.

Wat is de geomorfologische opbouw van het
terrein?

In de boringen aan de westelijke zijde werden
geen aanwijzingen voor bewoningsresten
aangetroffen. Enkel in de zuidoostelijke hoek
werd een grote concentratie puin vastgesteld. In
boring 4 en 5 stuitte de boring reeds op 60 cm op
vast puin en in boring 6 werd de boring op 140
cm onder maaiveld gestuit door vast puin. Of het
hier gaat om resten van historische bebouwing of
om een recent opgevulde kuil met puinresten (bv.
bomkrater) kon niet worden vastgesteld. De kaart
van Hattinga geeft in deze hoek wel bebouwing
weer (fig. 10).

Tijdens het onderzoek kon worden vastgesteld
dat de bovenste 60 centimeter van het terrein
verstoord zijn. In dit pakket werd veel mortelpuin
en baksteen aangetroffen. Mogelijk is dit niveau te
koppelen aan de Tweede wereldoorlog. Onder zit
pakket werd tot minstens 150 cm onder maaiveld
een dik pakket geel duinzand gevonden. Het
gaat hier zeer waarschijnlijk om een natuurlijk
afzettingspakket. Maar de mogelijkheid bestaat
ook dat dit niveau te koppelen is aan de
overstromingen na de dijkdoorbraak in 1944. In
boring 3 in de noordoostelijke hoek van het terrein
werd een soortgelijk zandpakket aangetroffen.
De onderkant bevond zich hier op 120 cm onder
maaiveld. Hieronder werd een natuurlijk pakket
donkergrijze vrij slappe zandige klei aangeboord
met af en toe zandbandjes. Zeer waarschijnlijk
gaat het hier om natuurlijke kreekvulling van

Het bureauonderzoek geeft aan dat het terrein
zeker van de 16e eeuw (deels) bebouwd was.
Mogelijk was de zone in de Middeleeuwen ook
al bebouwd aangezien de kern van het oude
Westkapelle in het verleden een stuk westelijker
lag dan de huidige markt. Een deel van het
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en hun omvang, ligging, aard en datering
voldoende te kunnen bepalen om te komen tot
een selectiebesluit?

het Laagpakket van Walcheren. De boring werd
gestaakt op 505 cm onder maaiveld (zand loopt
uit boor). De onderkant van het pakket was toen
nog niet bereikt wat wijst op een kreek van forse
diepte.

Het uitgevoerde archeologisch bureauonderzoek
en het verkennend veldonderzoek met boringen
geeft een voldoende helder beeld op de
archeologische verwachting van het plangebied.
Er hoeft bijgevolg geen verder verkennend
archeologisch onderzoek plaats te vinden.

In welke mate hebben (recente) verstoringen
mogelijke archeologische resten aangetast?
De intensieve bombardementen in de zone van
het plangebied tijdens de Tweede Wereldoorlog
lijken zeker de bovenste 50 cm van het
bodemprofiel verstoord te hebben. De kans dat
ook archeologische resten in de ondergrond
verstoord zijn is dus zeer groot.

5.3 Conclusies en aanbevelingen
Uit het bureau- en inventariserend booronderzoek
van de WAD is gebleken dat de kans op het
aantreffen van intacte archeologische waarden in
het plangebied beperkt is.

In welke mate worden de archeologische waarden
verstoord door realisatie van een eventuele
bodemingreep? Hoe kan deze verstoring door
planaanpassing tot een minimum worden
beperkt?

Voor de Nieuwe Tijd toont het beschikbare
kaartmateriaal bebouwing en tuinen in het gebied.
In de boringen werden enkel in de zuidoostelijke
hoek van het plangebied aanwijzingen voor
bebouwing aangetroffen. Deze bevinden zich
tussen 60 en 150 cm onder maaiveld. het is niet
zeker of deze behoren tot recente periodes
(bomkraters?) of een oudere bebouwing (kaart
Hattinga?). Ook werd vastgesteld dat het hele
gebied intensief gebombardeerd werd tijdens
de Tweede Wereldoorlog. De bovenste 60 cm
van het bodemprofiel zou mogelijk met deze
bombardementen in verband gebracht kunnen
worden. Aan de westelijke en noordelijke zijde
van het onderzochte terrein werd een dik pakket
geel duinzand vastgesteld (overspoelingspakket
dijkdoorbraak/natuurlijke
afzetting?)
op
natuurlijke kreekvullingen.

Voor de aanleg van de parkeerplaatsen in de
oostelijke helft van het plangebied zal de bodem
slechts beperkt geroerd worden. Lokaal kunnen
kabels en leidingen een diepere bodemverstoring
teweeg brengen die echter nergens dieper zal zijn
dan 1,00 m onder maaiveld.
In het westelijke deel van het plangebied zal
woningbouw plaatsvinden. Hiervoor zijn echter
geen kelders gepland. de bodemverstoring zal
daarom ook in deze zone niet dieper dan 100 cm
onder maaiveld zijn.
De verwachting is dat er geen archeologische resten
zullen worden aangetast in het plangebied.

Concluderend kan worden gesteld dat de
geplande werkzaamheden geen bedreiging
vormen voor de aanwezige archeologische resten
aangezien zij de bodem niet dieper dan een meter
zullen verstoren. De WAD beveelt daarom dan
ook geen vervolgonderzoek aan op de locatie.
Mochten er tijdens de werken toch onverwacht
archeologische resten gevonden worden, moet
contact opgenomen worden met de Walcherse
Archeologische Dienst (B. Silkens 06-50850164 /
B. Meijlink 06-52552925).

Indien eventuele archeologische waarden niet
kunnen worden behouden:

Welke vorm van nader onderzoek is nodig om
de aanwezigheid van archeologische waarden
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BIJLAGE I
Zs1		
Zs2		
Zs3		
Kz1		
Kz2		
Kz3		
Ks1		
Ks2		
Ks3		
V		
gr		
br		
bl		
zw		
ge		

-

boorstaten

Zand zwak siltig			
Zand matig siltig			
Zand sterk siltig			
Klei zwak zandig			
Klei matig zandig			
Klei sterk zandig			
Klei zwak siltig				
Klei matig siltig				
Klei sterk siltig				
Veen					
grijs					
bruin					
blauw					
zwart					
geel					

XXX		
BV
kreek
moer
HOLV
HOLVAAR
BASV
WORM
PLEI
REC
WALC		
Fe		
d		
l		
s/g		

onbekend
bouwvoor
kreekvulling
gemoerneerd
Hollandveen
Veraard Hollandveen
Basisveen
Laagpakket van Wormer
Pleistoceen dekzand
Recente verstoring
Laagpakket van Walcheren
ijzer
donker
licht
scherpe grens/geleidelijke grens

						
BO-01					
						
X: 19579,5446		
Y: 395008,3278		
Z: 2,31m NAP
						
Boven Onder		
Lithologie
Stratigrafie
Opmerkingen
0
30		
Zs2		
BV		
dgrbr, s, beetje humeus
30
40		
Zs2		
PUIN		
grbr, s, puinrijk (bst, mortel); WOII?
40
150		
Zs1		
DUIN		
ge, beetje Fe, duinzand (lijkt natuurlijk)

BO-02					
						
X: 19579,5446		
Y: 395028,8806		
Z: 1,98m NAP
						
Boven Onder		
Lithologie
Stratigrafie
Opmerkingen
0
30		
Zs2		
BV		
dgrbr, s, beetje humeus
30
40		
Zs2		
PUIN		
grbr, s, puinrijk (bst, mortel); WOII?
40
120		
Zs1		
DUIN		
ge, beetje Fe, duinzand (lijkt natuurlijk)

BO-03					
						
X: 19604,3746		
Y: 395028,8806		
Z: 1,78m NAP
						
Boven Onder		
Lithologie
Stratigrafie
Opmerkingen
0
60		
Zs2		
BV		
dgrbr, s, beetje humeus; puin (bst en mortel)
60
120		
Zs1		
DUIN		
grwi, g, duinzand
120
505		
Ks1		
WALC		
dgr, s, vrij slap met af en toe ZS1 bandje;
							
wordt zandiger; valt uit boor

BO-04					
						
X: 19604,3746		
Y: 395008,8058		
Z: 2,13m NAP
						
Boven Onder		
Lithologie
Stratigrafie
Opmerkingen
0
30		
Zs2		
PUIN		
dgrbr, s, beetje humeus, puinrijk (bst)
30
40		
Kz2		
LAAG		
brgr, s, overstromingslaagje zeeklei (dijkdoorbraak?)
40
60		
Zs1		
PUIN		
dbrgr; puin (bst brokken); gestuit op vast puin

BO-05					
						
X: 19604,3746		
Y: 395010,0558		
Z: 2,13m NAP				
						
Boven Onder		
Lithologie
Stratigrafie
Opmerkingen
0
30		
Zs2		
PUIN		
dgrbr, s, puinrijk (bst)
30
40		
Kz2		
LAAG		
brgr, s, overstromingslaagje zeeklei (dijkdoorbraak?)
40
60		
Zs1		
PUIN		
dbrgr; puin (bst brokken); gestuit op vast puin

BO-06					
						
X: 19603,1555		
Y: 395009,3952		
Z: 2,13m NAP				
						
Boven Onder		
Lithologie
Stratigrafie
Opmerkingen
0
30		
Zs2		
BV		
dgrbr, s, beetje humeus
30
40		
Kz2		
PUIN		
brgr, s, puinpakket
40
70		
Zs1		
PUIN		
dbrgr, s, puin (bst brokken)
70
140		
Zs1		
PUIN		
wige, beetje Fe, opgebracht puin (bst, mortel);
							
gestuit op vast puin
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Legenda lithologie

