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S a m e n v a t t i n g

In het kader van een eerste fase van ontwikkelingsplannen aan de  westzijde van Sint-Laurens heeft 
de gemeente Middelburg drie plangebieden aangewezen. Tot deze eerste fase horen de volgende 
deelgebieden van de plangebieden:

- Nooddorpsweg fase 1 
- Midden fase 1. Het betreft het noordoostelijk deel van het plangebied Zuid-West.
- Zuid-West fase 1

Deze plangebieden zijn in het verleden al (deel van) onderzoeksgebieden geweest van verschillende 
bureauonderzoeken en booronderzoeken. Hierbij is duidelijk geworden dat aanvullend Inventariserend 
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven noodzakelijk was. Op basis van de verkennende 
vooronderzoeken konden namelijk gespecificeerde verwachtingsmodellen opgesteld worden.

Het specifieke verwachtingsmodel voor Noordorpsweg  fase 1, Midden fase 1 en Zuid-West fase 1 oostelijk 
perceel:
De onderzoeksgebieden liggen op de kreekrug. De brede kreekrug tussen Middelburg en Serooskerke 
staat bekend om zijn vele middeleeuwse vindplaatsen. Daarom geldt de verwachting dat ook in 
dit onderzoeksgebied een archeologische vindplaats uit de middeleeuwen en of de nieuwe tijd 
aanwezig kan zijn. Bij een oppervlaktekartering in deelgebied Noorddorpsweg zijn ook middeleeuwse 
aardewerkvondsten verzameld, hetgeen de verwachting bevestigt.

Het specifieke verwachtingsmodel voor Zuid-West fase 1 westelijk perceel:
Het westelijke perceel van het onderzoeksgebied bevindt zich ter hoogte van poelgronden. De WAD heeft 
eerst boringen gezet. In twee boringen is een intacte top van het onderliggend Hollandveen aangeboord. 
Dit was het loopniveau in de ijzertijd en de Romeinse tijd. Hier kunnen archeologische resten uit deze 
perioden verwacht worden.

In opdracht van de gemeente heeft de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) dit proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd. Het proefsleuvenonderzoek is gericht op:

- de vaststelling van de aanwezigheid dan wel afwezigheid van resten van bewoning uit de middeleeuwen 
ter hoogte van de kreekruggronden en  resten van bewoning uit de ijzertijd en/of Romeinse tijd ter hoogte 
van de poelgronden (in gebied Zuid-West fase 1). 

- de waardering van de archeologische resten van een eventueel aanwezige vindplaats. Van belang voor 
het onderzoek zijn de aard, de omvang, de mate van conservering en de datering van de eventueel 
aanwezige grondsporen.

Het proefsleuvenonderzoek heeft de lokalisering van twee vindplaatsen opgeleverd, namelijk Vindplaats 
1 Noorddorpsweg en Vindplaats 2 achter Noordweg 463. In beide gevallen gaat het om laatmiddeleeuwse 
vindplaatsen, globaal uit de periode tussen 1100 en 1350. Mogelijk is bij vindplaats 1 nog sprake van een 
tweede fase uit de periode 1450-1550.
Beide vindplaatsen liggen op ca. 500 meter afstand van het voormalige kasteel Popkensburg dat 
vermoedelijk in de 13e eeuw is gebouwd. De bewoners van de rurale nederzettingen van vindplaats 1 en 
2 zullen dan ook in verband hebben gestaan met het kasteel. Hierbij kan men denken aan het in pacht 
hebben van gronden en het moeten afstaan van tienden / delen van de oogst.

De beide vindplaatsen zijn als behoudenswaardig gewaardeerd. De WAD geeft het advies af om beide 
vindplaatsen te behouden door behoud ex situ, dat wil zeggen door het uitvoeren van een opgraving.

Het advies luidt verder om de delen van de  onderzoeksgebieden buiten de contouren van de vindplaatsen 
vrij te stellen van verder onderzoek en om hier de dubbelbestemming Waarde Archeologie te laten vallen. 
Na uitvoering van de opgraving van de vindplaatsen kan ook op deze locaties de dubbelbestemming 
vervallen.
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1.1  Beschrijving van de onderzoeksopdracht

In het kader van het opnieuw oppakken van de 
ontwikkelingen aan de noord-, west- en zuidwestzijde 
van Sint Laurens heeft de gemeente Middelburg 
gevraagd om een inventarisatie van de archeologische 
verwachting en waarden in de plangebieden. Het gaat 
om de plangebieden Noorddorpsweg (1 in figuur 1), 
Singelweg (2 in figuur 1) en Sint Laurens Zuid-West (3 
in figuur 1).

De eerste planvorming stamt uit het begin van 
deze eeuw. Tussen de jaren 2004 en 2007 zijn in 
de deelgebieden verschillende archeologische 
verkennende en waarderende onderzoeken 
uitgevoerd . Gedurende de vele jaren die liggen tussen 
de eerste onderzoeken en het opnieuw oppakken van 
de plannen is er nogal geschoven met de contouren 
van de verschillende plangebieden. Daarom dekken 
de onderzoeksgebieden uit de jaren 2004-2007 niet 
geheel de uiteindelijke plangebieden. In figuur 4 zijn 
de contouren aangegeven op welke gebieden deze 
onderzoeken betrekking hebben gehad. In geel zijn de 
contouren van de archeologische bureauonderzoeken 
aangegeven en in groen die van de booronderzoeken, 
met deels ook oppervlaktekartering. 

In paragraaf 3.1 vatten we de resultaten van de 
vooronderzoeken kort samen. Op basis van de  
resultaten van de verkennende onderzoeken heeft 
de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) aan de 
gemeente Middelburg het advies gegeven om in 
grote delen van de plangebieden nader, waarderend 
onderzoek in de vorm van proefsleuven uit te laten 
voeren. 

De gemeente Middelburg heeft vervolgens 
aan de WAD de opdracht gegeven om dit 
proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Het veldwerk 
van dit proefsleuvenonderzoek vond plaats tussen 18 
en 29 november 2019. Deze rapportage presenteert 
de resultaten van dit onderzoek en de uitwerking van 
het vondstmateriaal.

De gemeente Middelburg kiest ervoor om de 
plangebieden gefaseerd in ontwikkeling te brengen. 
De WAD volgt deze fasering. Het hier gepresenteerde 
onderzoek vond plaats in de fase 1 van de ontwikkeling 
van de uitbreiding Sint Laurens. Tot deze eerste fase 
horen de volgende deelgebieden van de plangebieden:

- Nooddorpsweg fase 1 
- Midden fase 1. Het betreft het noordoostelijk deel 
van het plangebied Zuid-West.
- Zuid-West fase 1

De vraagstelling van het proefsleuvenonderzoek 
betreft het opsporen en waarderen van archeologische 
vindplaatsen in de plangebieden. Daarom zijn de 
plangebieden als onderzoeksgebieden aangewezen. 
Zijn in de onderzoeksgebieden archeologische 
vindplaatsen aanwezig die door de geplande 
ontwikkeling in gevaar worden gebracht? Hoe 
waardevol zijn deze vindplaatsen? Tot welk 
selectieadvies leidt de waardestelling?

Het gespecificeerde archeologische 
verwachtingsmodel in de drie verschillende 
onderzoeksgebieden luidt als volgt:
- Noorddorpsweg fase 1: Verspreid over de akker 
binnen dit deelgebied zijn bij de oppervlaktekartering 
middeleeuwse aardewerkscherven gevonden. Met vrij 
grote stelligheid kunnen we de verwachting uitspreken 
dat één of meer middeleeuwse vindplaatsen in het 
onderzoeksgebied aanwezig zijn. Sporen van deze 
vindplaatsen zullen zich vlak onder de bouwvoor 
in de top van de kreekafzettingen bevinden. De 
noordoostelijke hoek van dit deelgebied zal tijdens 
fase 1 onderzocht worden, het resterende deel tijdens 
fase 2.

- Midden fase 1: het onderzoeksgebied ligt op de 
kreekrug. De brede kreekrug tussen Middelburg en 
Serooskerke staat bekend om zijn vele middeleeuwse 
vindplaatsen. Daarom geldt de verwachting dat ook in 
dit onderzoeksgebied een archeologische vindplaats 
uit de middeleeuwen en of de nieuwe tijd aanwezig 
kan zijn.

- Zuid-West fase 1: het oostelijk perceel binnen dit 
onderzoeksgebied ligt op dezelfde kreekrug. Ook hier 
geldt de verwachting dat ook in dit onderzoeksgebied 
een archeologische vindplaats uit de middeleeuwen 
en of de nieuwe tijd aanwezig kan zijn.

Het westelijke perceel van het onderzoeksgebied 
bevindt zich ter hoogte van poelgronden. Tijdens het 
vooronderzoek zijn deze percelen niet meegenomen, 
omdat zij pas later aan de ontwikkeling zijn 
toegevoegd. Omdat in de belendende percelen 
verschillende plekken met een dik veenpakket zijn 
aangeboord, hebben we aanvankelijk besloten in 
dit perceel twee proefsleuven te graven. In het veld 

1 .   I n l e i d i n g
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hebben we besloten toch eerst boringen te zetten, om 
de proefsleuven gerichter te situeren. Dit wordt nader 
uitgelegd in paragraaf 4.1.
De verwachting is dat in een intacte top van het 
onderliggend veenpakket archeologische resten uit 
de ijzertijd en de Romeinse tijd aanwezig kunnen zijn.

Het specifieke verwachtingsmodel voor Noordorpsweg  
fase 1, Midden fase 1 en Zuid-West fase 1 oostelijk 
perceel:

Eigenschap Verwachting
datering middeleeuwen / nieuwe tijd

complextype onderwerp van onderzoek, 
mogelijk nederzetting

omvang onderwerp van onderzoek

diepteligging top kreekrug, direct onder 
bouwvoor

gaafheid en conservering onderwerp van onderzoek

locatie onderwerp van onderzoek

uiterlijke kenmerken onderwerp van onderzoek

mogelijke verstoringen onbekend

Het specifieke verwachtingsmodel voor Zuid-West 
fase 1 westelijk perceel:

Eigenschap Verwachting
datering ijzertijd, Romeinse tijd

complextype onderwerp van onderzoek

omvang onderwerp van onderzoek

diepteligging top veen, ca. 90 cm onder 
maaiveld

gaafheid en conservering onderwerp van onderzoek

locatie onderwerp van onderzoek

uiterlijke kenmerken onderwerp van onderzoek

mogelijke verstoringen middeleeuwse moernering

De gemeente Middelburg geldt als opdrachtgever 
van het onderzoek. De wens en het doel van het 
archeologisch onderzoek is voor de opdrachtgever om 
een bouwterrein te krijgen dat vrij is van archeologische 
restricties. Het doel is om de dubbelbestemming 
archeologie weg te nemen. 

Randvoorwaarden die vooraf aan het 
proefsleuvenonderzoek zijn gesteld betreffen 
een goede communicatie en afstemming met de 
gebruikers van de percelen om nodeloze vernietiging 
van gewassen te voorkomen. Voor dit doel heeft de 
gemeente ook Jan Lampert van Lampert Advies, 
Taxatie en Beheer uit Biggekerke ingeschakeld. 

1.2  Ligging van het onderzoeksgebied

De volledige plangebieden van de ontwikkeling 
Uitbreiding Sint Laurens liggen over vrijwel de gehele 
lengte van het dorp aan de westzijde ervan. (zie fig. 
1 en 4) Zoals beschreven is de ontwikkeling in fasen 
opgeknipt. Onderhavig onderzoek vond plaats in de 
plangebieden die behoren bij fase 1. Het betreffen de 
volgende deelgebieden (zie fig. 1): 

- Nooddorpsweg fase 1 in de hoek Noorddorpsweg / 
Wilgenhoekweg, ca. 2,5 ha.
- Midden fase 1 achter de percelen Noordweg 451 - 
469, ca. 2,3 ha. Het betreft het noordoostelijk deel van 
het plangebied Zuid-West.
- Zuid-West fase 1, twee percelen aan de 
Leliëndaalseweg tussen de huisnummers 6 en 10, ca. 
2,4 ha.

1.3  Huidig gebruik en toekomstig gebruik

De percelen in de drie plangebieden betreffen alle 
landbouwpercelen. In plangebied Noorddorpsweg 
fase 1 is dat akker, plangebied Midden fase 1 is dat 
akker (noord) en weiland (zuid) en in plangebied Zuid-
West fase 1 is dat weiland (oost) en akker (west).

Alle percelen/plangebieden zijn in de ontwikkeling 
bestemd voor woningbouw en de gepaard gaande 
infrastructuur. 

1.4  Wettelijk en beleidskader

Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in 
het kader van de Erfgoedwet en de Monumentenwet 
1988, die binnenkort overgaat in de Omgevingswet. 
In de wet is bepaald dat de gemeente de archeologie 
regelt in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 

De Walcherse gemeenten hebben daartoe 
een archeologiebeleid vastgesteld in de Nota 
archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-
2022. Hierin is een inventarisatie gemaakt van de 
archeologische waarden en verwachtingen op 
Walcheren, vertaald in de Archeologische Waarden- 
en Verwachtingskaart Walcheren 2016. Ook zijn 
zes hoofdthema’s geformuleerd die richtingevend 
kunnen zijn bij het nemen van selectiebesluiten. 
Naar de hoogte van de archeologische waarde en 
verwachting en met de hoofdthema’s in ogenschouw 
is een Beleidsadvieskaart opgesteld met een 
vrijstellingsregeling. Dit is vertaald in alle gemeentelijke 
bestemmingsplannen, waarin regels verbonden zijn 
aan de dubbelbestemmingen Waarde Archeologie. 
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Op de meeste percelen vallend binnen de ontwikkeling 
Uitbreiding Sint Laurens rust de dubbelbestemming 
Waarde Archeologie 3 met een vrijstelling van 
archeologisch onderzoek voor bodemingrepen, 
dieper dan 40 cm en met een oppervlak kleiner dan 
500 m2. Bij de ontwikkelingsplannen zullen deze 
vrijstellingsmaten worden overschreden. Om die 
reden is het archeologisch onderzoekstraject ingezet.

Indien de provincie als bevoegde overheid optreedt 
dan geldt het provinciale archeologiebeleid 
vastgesteld in de Cultuurnota 2017-2020. Dit is hier 
niet van toepassing.

1.5  Doel van het onderzoek

De wens en het doel van het archeologisch 
onderzoek is voor de opdrachtgever, de gemeente 
Middelburg, om een bouwterrein te krijgen dat vrij 
is van archeologische restricties. Het doel is om de 
dubbelbestemming archeologie weg te nemen. 

Het doel van het Inventariserend veldonderzoek in de 
vorm van proefsleuven is om het verwachtingsmodel, 
dat opgesteld is op basis van de voorafgegane 
verkennende onderzoeken, te toetsen. Door de 
aanleg van gericht gesitueerde proefsleuven, met 
een door de richtlijnen aangegeven dekkingsgraad, 
worden locaties, waar volgens het verwachtingsmodel 
archeologische vindplaatsen aanwezig kunnen zijn 
nader onderzocht. Het doel is daarbij tweeledig: 
in eerste instantie onderzoeken of inderdaad een 
vindplaats aanwezig is en in tweede instantie, als 
inderdaad een vindplaats aanwezig is, deze waarderen. 
Dat laatste houdt in dat de archeologen onderzoeken 
of uitspraken zijn te doen over de aard, de omvang, 
de datering en de mate van conservering van de 
vindplaats, de grondsporen en de vondsten.

Het uiteindelijke doel van het proefsleuvenonderzoek 
is om de opdrachtgever te adviseren over welke 
gebiedsdelen vrijgesteld kunnen worden van verder 
archeologisch onderzoek en welke archeologische 
vindplaatsen voor opgraving in aanmerking komen, 
dan wel voor behoud in situ.

Ter hoogte van de vrijgegeven gebieden en uiteindelijk 
ook van de opgegraven vindplaatsen kan de gemeente 
vervolgens de dubbelbestemming archeologie 
laten vallen. Mocht er sprake zijn van een vindplaats, 
waarbij gekozen is voor behoud in situ, dan handhaaft 
de gemeente hier de dubbelbestemming met een 
verhoogde bescherming.

1.6  Onderzoeksvragen

Het onderzoek is gericht op:

- de vaststelling van de aanwezigheid dan wel 
afwezigheid van resten van bewoning uit de 
middeleeuwen ter hoogte van de kreekruggronden en  
resten van bewoning uit de ijzertijd en/of Romeinse 
tijd ter hoogte van de poelgronden (in gebied Zuid-
West fase 1). 

- de waardering van de archeologische resten van 
een eventueel aanwezige vindplaats. Van belang 
voor het onderzoek zijn de aard, de omvang, de mate 
van conservering en de datering van de eventueel 
aanwezige grondsporen.

Specifiek gelden de volgende onderzoeksvragen:

- Zijn in de ondergrond ter hoogte van de 
onderscheiden verwachtingsniveaus archeologische 
sporen en vondsten aanwezig? Zo ja, welke sporen, 
structuren en vondsten zijn dit?

- Hoe kunnen de sporen, structuren en vondsten 
worden geïnterpreteerd en gedateerd?

- Is er daarnaast verder nog sprake van stratigrafisch te 
onderscheiden fenomenen?

- Is een fasering tussen verschillende sporen, structuren 
en vondsten aan te brengen en hoe luidt deze?

- Wat is de mate van conservering van de sporen, 
structuren en vondsten?

1.7  Vragen tbv waardering en vervolgstappen

Ten behoeve van het selectieadvies:

- Wat is de waardering (volgens de waarderingstabel 
KNA versie 4.1 VS06) van de vindplaatsen?

- Welke vervolgstappen worden geadviseerd?

1.8  Werkwijze

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met 
de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 
(KNA 4.1) en de aanvullende richtlijnen van de 
Provincie Zeeland.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van het 
programma van eisen (PvE) en het plan van aanpak 
(PvA) die beide door de WAD zijn opgesteld.

In afwijking op het PvE en het PvA zijn bijna 
alle proefsleuven anders aangelegd dan in het 
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oorspronkelijke puttenplan was opgenomen. Dit is 
telkens in overleg met opdrachtgever en bevoegd 
gezag gegaan. In paragraaf 4.1 wordt per proefsleuf 
beargumenteerd, waarom de put is verlegd of de 
contouren ervan zijn veranderd.

Eveneens in afwijking op het PvE en het PvA hebben 
we op het westelijke perceel van onderzoeksgebied 
Zuid-West fase 1 eerst grondboringen gezet en 
vervolgens gericht op de boorresultaten geschoven 
met de ligging van de proefsleuven. Ook dit is in 
overleg gegaan met opdrachtgever en bevoegd gezag 
en wordt verder uitgelegd in paragraaf 4.1.

Tijdens de voorbereiding van het werk zijn de 
proefsleuven uitgezet door middel van GPS. Omdat de 
meeste proefsleuven bij nader inzien zijn verschoven, 
zijn alle putcontouren na aanleg nogmaals ingemeten 
met GPS. De GPS is een Leica en ondergaat jaarlijks een 
onderhoudbeurt en ijking.

Het veldwerk is uitgevoerd tussen 18 november en 29 
november 2019. Het veldteam bestond uit B. Silkens, 
B. Meijlink (WAD), J. Vogel (gem. Middelburg), H. 
Bostelaar (AWN) en de kraanmachinist L. de Pree (Traas 
en Oova).

Na het veldwerk heeft een primaire vondstverwerking 
plaatsgevonden en zijn allesporenkaarten gemaakt. 
Tijdens een bondige evaluatiefase is het Zeeuws 
Archeologisch depot geïnformeerd over de uitwerking 
van de vondsten.

Alleen de aardewerkvondsten zijn door een specialist 
uitgewerkt. De aardewerkspecialist is S. Ostkamp. 
Het spaarzame dierlijke botmateriaal is door de WAD 
globaal beschreven. Hetzelfde geldt voor twee metalen 
voorwerpen. Beide komen niet voor conservering en 
deponering in aanmerking (zie paragraaf 5.3).

De rapportage heeft de WAD opgesteld in augustus /
september 2020. 

Door middel van het proefsleuvenonderzoek zijn twee 
middeleeuwse vindplaatsen ontdekt en gewaardeerd.  

U heeft zojuist het inleidende hoofdstuk gelezen 
met de beschrijving van het onderzoeksopdracht, de 
onderzoeksgebieden, het doel en de vraagstelling 
en de werkwijze. In hoofdstuk 2 gaan we in op de 
geologische en bodemkundige situatie van de 
onderzoeksgebieden. In hoofdstuk 3 vatten we de 
vooronderzoeken samen en beschrijven overige 
bekende historische en archeologische waarden. 
Vervolgens vindt een beschrijving plaats van de 
methode en de resultaten van het veldonderzoek 
in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 staan de vondsten 
beschreven. Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de 
antwoorden op de onderzoeksvragen, conclusies, 

een nieuw opgesteld verwachtingsmodel, een 
waardestelling van de gevonden vindplaatsen en een 
selectieadvies voor vervolgstappen. In de bijlagen zijn 
de sporen- en vondstenlijsten opgenomen, evenals de 
determinatielijst van het aardewerk.

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

Adressen (al dan niet digitaal)
- ARCHIS (AMK, IKAW, omg en wng)
- Geoweb gemeente Middelburg (topografie, 
kadastergegevens en luchtfoto’s)
- Geoweb/CHS (Provincie Zeeland) (oude kaarten, 
luchtfoto’s)
- Google Earth
- Luchtfotografische documentatie 1974 (Erfgoed 
Zeeland)
- Zeeuws Archief (oude kaarten, foto’s,
bouwtekeningen, kadastrale minuut)
- Zeeuws Archeologisch Archief 
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Oude kaarten
- Visscher-Romankaart (1650)
- Topografische Kaart van de Hattinga’s (1750)
- Kadastrale kaart van Walcheren (Kuijper 1852)
- Kadastrale kaart van Walcheren (1875)
- Bonnebladen (1926)

Aardwetenschappelijke kaarten
- Rijks Geologische Dienst (RGD). Geologische
kaart van Nederland 1:50.000, Blad Walcheren,
Haarlem: 1972, Tweede druk 1997.
- RGD. Toelichtingen bij
de Geologische kaart van Nederland 1:50.000, Blad 
Walcheren, Haarlem: 1972, Tweede druk 1997.
- RGD. Paleogeografischekaarten van Zeeland, 
Holoceen, 1:500000, Haarlem: 1996.
- RGD. Geologische kaarten van Zeeland, Holoceen, 
1:250000, Haarlem: 1996.
- Geomorfologische kaart Van nationaal Georegister 
versie 2008 geraadpleegd in Archis 3
- Bodemkaart (1984/1994) 2014 uit Archis 3
- 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.

Voornaamste literatuur: zie literatuurlijst achteraan.
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Fig. 1  De onderzoeksgebieden op de topografische kaart (rood omkaderd) en op een luchtfoto (lichtblauw omkaderd). 

3

2
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De bodemopbouw van Walcheren kent minimaal vier 
horizonten die samenvallen met een stilstandfase 
in de vorming van een sedimentatie. Het gaat om 
de top van het Pleistoceen dekzand, soms nog 
afgedekt door basisveen, om de top van de mariene 
afzettingen van het Laagpakket van Wormer, om 
de top van een dik pakket veen behorend tot het 
Hollandveen Laagpakket en tenslotte om de top van 
de mariene afzettingen behorend bij het Laagpakket 
van Walcheren. In dit laatste pakket kunnen nog meer 
horizonten behorende bij korte stilstandfasen in de 
sedimentatie voorkomen.

De top van van het Pleistoceen dekzand is vanaf ca. 5500 
v. Chr. op heel veel plaatsen op Walcheren diepgaand 
geërodeerd door kreekgeulen en overstromingen. De 
top van het Pleistoceen zand is hierdoor ter plaatse van 
de onderzoeksgebieden komen te liggen tussen 25 en 
20 meter (noord) en 20 en 15 meter (zuid) onder huidig 
maaiveld. De afzettingen die met de kreekgeulen en 
de overstromingen gepaard gaan, behoren tot het 
Laagpakket van Wormer en komen ongeveer 2000 v. 
Chr.  tot een eind. De top van deze sedimentatie, op 
ca. 1,60 m onder maaiveld, lijkt samen te vallen met 

een nat en zompig landschapstype dat overwegend 
onherbergzaam zal zijn geweest en de basis vormde 
van een drassig veenmoeras. 

Het is duidelijk dat In beide bodemhorizonten 
nauwelijks tot geen archeologische resten verwacht 
kunnen worden. Zij worden bij dit onderzoek verder 
buiten beschouwing gelaten. 

Ongeveer 2000 v. Chr. was de kust gesloten en vormde 
zich daarachter een veenmoeras. In de volgende 1500 
jaar vormde zich een dik veenpakket dat behoort tot 
het Hollandveenpakket. Vanaf ca. 500 v. Chr. kon dit 
moeras door nieuwe openingen in de duinenrij langs 
de kust zich geleidelijk gaan ontwateren. Vanaf die tijd 
kennen we vindplaatsen met archeologische resten 
van bewoning. Het gaat om sporen en vondsten 
behorende tot de ijzertijd en ook de Romeinse tijd die 
terug te vinden zijn in de top van het Hollandveen en in 
een afdekkende, zogenaamde Slufterlaag: een dunne 
kleilaag als sediment van lokale overstromingen die 
vooral in het noorden van Walcheren voorkwamen.

Vanaf de derde eeuw na Chr. wordt het Walcherse 
veenlandschap geteisterd door steeds hevigere 

Fig. 2 De vorming van een kreekrug. Bron: 
Rijkstuinbouwconsulentschap, 1951.

2 .   G e o l o g i e  e n  b o d e m 

Fig. 3 Bodemkaart van Bennema & Van der Meer 1952; de gele 
en lichtbruine tinten geven kreekafzettingen, de donkerbruine 
en donkerbruin-groene tinten kom- of poelafzettingen. De 
onderzoeksgebieden zijn rood omkaderd. Bron: Zeeuws Archief
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Hollandveen en die van het Laagpakket van Walcheren 
genieten de focus tijdens dit proefsleuvenonderzoek.

Op de uiterst gedetailleerde bodemkaart van Walcheren 
uit 1952 van Bennema en Van der Meer is goed te zien 
waar we ter hoogte van de onderzoeksgebieden welke  
van deze twee bodemhorizonten kunnen verwachten. 
(zie fig. 3)

Het onderzoeksgebied Noorddorpsweg bevindt zich 
op een oude, brede kreekrug en heeft in de ondergrond 
tot op grotere diepte alleen kreekafzettingen van het 
Laagpakket van Walcheren. In bovenstaande tabel is 
weergegeven hoe deze afzettingen op de verschillende 
bodemkaarten en geologische en geomorfologische 
kaarten zijn geklassificeerd.

Het onderzoekgebied Midden en het oostelijke 
deel van het gebied Zuid-West bevinden zich op  
dezelfde kreekrug. Alleen in het westelijke deel van 
het onderzoeksgebied Zuid-West is in de ondergrond 
nog een veenpakket te verwachten (zie fig. 3). In 
de overgangszone van de kreekafzettingen naar de 
kleiige poelafzettingen is ook nog een intacte veentop 
te verwachten. Verscholen onder oeverwalafzettingen 
is het veenpakket namelijk vaker gespaard gebleven 
van erosie door de kreek en van verstoring door 
moernering.

In de middeleeuwen is namelijk op grote schaal het 
veen weggestoken ten behoeve van zoutwinning, de 
zogenaamde moernering. Op de bodemkaart uit 1952 
is door middel van een verticale arcering aangeduid dat 
tijdens de toenmalige kartering in het westelijk deel 
van onderzoeksgebied Zuid-West ook moernering is 
vastgesteld.

overstromingen. Het is het gevolg van een samenloop 
van omstandigheden: aan de ene kant was het maaiveld 
door intensieve ontwatering in de Romeinse tijd lager 
komen te liggen en aan de andere kant trad in deze 
periode een zeespiegelstijging op. Opnieuw wordt het 
gebied een getijdenlandschap en wordt het lange tijd 
onbewoonbaar. Diepe getijdengeulen doorsnijden 
het landschap en spoelen het veen weg. In de geulen 
vindt overwegend sedimentatie van zavel en zand 
plaats. Tussen de kreekgeulen vindt door tijdelijke 
overstromingen een meer kleiige sedimentatie plaats. 
Dit zijn de zogenaamde kom- of poelgebieden. 
Het is een dynamisch proces dat perioden van rust 
en perioden van hevige overstromingen kende. 
Het Walcherse landschap is dan ook doorsneden 
geweest door een dicht netwerk van kreekgeulen uit 
verschillende fasen. De afzettingen die gepaard gaan 
met deze getijde-kreekgeulen en overstromingen 
rekenen we tot het Laagpakket van Walcheren.
Omdat het zandige sediment van de kreekgeulen 
minder kon inklinken dan het kleiige sediment in de 
tussenliggende komgebieden, trad zogenaamde 
differentiële klink op. Dit wil zeggen dat de verlande 
kreekgeulen als kreekruggen in het ingeklonken kom- 
of poellandschap kwamen te liggen. (zie fig. 2) 
Vanaf ongeveer de zesde eeuw komt de zee langzaam 
tot rust en komen de eerste mensen weer terug. 
We kennen uit deze periode de nederzetting Villa 
Walichrum in de noordelijke kustzone. In de latere 
eeuwen neemt de bevolking toe en zoeken de mensen 
hun heil op de hoger gelegen kreekruggen. Hier 
bouwden zij hun huizen en legden zij hun akkers aan. 
In de tussengelegen, drassige komgebieden lieten zij 
hun vee weiden. In de top van de kreekafzettingen 
die zich direct onder de bouwvoor bevinden zijn 
archeologische resten vanaf de middeleeuwen te 
verwachten.
De beide laatste bodemhorizonten, de top van het 

Kaart Code Omschrijving

 Pleistoceen  top tussen 20-25 m -mv (noord) en 15-20 m -mv (zuid)

 Bodemkaart NL 2014 Mn15A  kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop 5

 Bodemkaart NL 2014 Mn12A/Mn15A
 kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 2 - kalkrijke 
poldervaaggronden, lichte zavel, profielverloop 5

 Geologische kaart 1972 DO.2  getij-inversierug (getijdegeul)

 Geologische kaart 1972 DO.2 / AO.2
 getij-inversierug / Afzettingen van Duinkerke II op Hollandveen op afzettingen 
van Calais

 Bennema & vd Meer MOk1/MOk3/MMbb
 zandige oude kreekruggrond / roestige oude kreekruggrond/ 
kreekbeddinggrond met zavelige bovengrond

 Bennema & vd Meer MOK1/MOk3/MOt6  zandige / roestige oude kreekruggrond/ homogene oude overgangsgrond

 Geomorfologie 2008 3B71  getij-inversierug

 Geomorfologie 2008 3B71 / 2M71E  getij-inversierug / vlakte van plaatselijk gemoerde getij-afzettingen
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3.1  Onderzoeksgeschiedenis

Tussen 2004 en 2007 zijn in de deelgebieden 
verschillende archeologische verkennende en 
waarderende onderzoeken uitgevoerd. In figuur 4 
zijn de contouren aangegeven op welke gebieden 
deze onderzoeken betrekking hebben gehad. In 
geel zijn de contouren van de archeologische 
bureauonderzoeken aangegeven en in groen 
die van de booronderzoeken, met deels ook 
oppervlaktekartering. Oppervlaktekartering 
bestaat uit het systematisch aflopen van 
geploegde akkerpercelen en het in kaart brengen 
van optredende archeologische vondsten die door 
de ploeg naar boven zijn gewerkt. Akkerpercelen 
bevinden zich in de regel op de hoger gelegen, 
meer zandige kreekruggen, die vanaf de 
middeleeuwen uitgezocht werden voor bewoning 
en landbouw. De zogenaamde poelgebieden aan 
weerszijden van de kreekruggen zijn vaak drassig 
en alleen geschikt voor weiland. In grasland heeft 
oppervlaktekartering geen zin.

Onderzoeksgebied Noorddorpsweg fase 1 valt 
binnen het veel grotere noordelijke plangebied 
Noordorpsweg (1 in fig. 4). Ten behoeve 
van dit plangebied heeft RAAP in 2006 een 
bureauonderzoek uitgevoerd. (De Groot 2006) 
Aansluitend heeft ADC ArcheoProjecten in 2007 
een booronderzoek  en een oppervlaktekartering 
uitgevoerd in onderzoeksgebied met aangepaste 
contouren. (De Boer en Van der Geest 2007) Het 
onderzoeksgebied is hier een stuk kleiner.

3 .   O v e r z i c h t  b e k e n d e  g e g e v e n s  ( b u r e a u o n d e r z o e k )

In het noorden van deelgebied 2 Singelweg heeft 
in 2007 al een waarderend proefsleuvenonderzoek 
plaatsgevonden. Het betrof hier een zogenaamd 
AMK-terrein. Op de locatie werd op basis van 
een bureau- en booronderzoek van Sagro de 
aanwezigheid van een middeleeuwse motte of 
vliedberg vermoed. Het proefsleuvenonderzoek 
kon de aanwezigheid van de motte niet 
bevestigen, maar resulteerde wel in de kartering 
van een middeleeuwse vindplaats, vermoedelijk 
een vlaknederzetting. (Labiau 2007)

Ten behoeve van het grote deelgebied Zuid-
West (3 in fig. 4) heeft Synthegra eerst in 
2006 een bureauonderzoek uitgevoerd (De 
Groot en Huizer 2006) en vervolgens in 2007 
een karterend booronderzoek. (Koeman 
2007) Het onderzoeksgebied Midden van 
onderhavig proefsleuvenonderzoek beslaat het 
noordoostelijk deel van het grote deelgebied 
en is meegenomen in beide vooronderzoeken. 
Het onderzoeksgebied Zuid-West fase 1 van 
onderhavig proefsleuvenonderzoek beslaat 
percelen die later aan het ontwikkelingsgebied 
zijn toegevoegd. Zij liggen daarom net 
buiten de contouren van de voorafgaande 
onderzoeksgebieden. Daarom hebben wij voor 
dit terrein nog naar oude kaarten  en luchtfoto’s 
gekeken en hebben we tevens zeven boringen 
gezet om de ligging van de proefsleuven alhier 
gerichter te bepalen.

De resultaten uit de vooronderzoeken zijn 
onderstaand samengevat.

 Kaart/luchtfoto Periode Indicator Opmerkingen

 Van Deventer 1550 nee
 Visscher-Roman 1650 nee
 Hattinga 1750 nee
 Kadasterkaart 1832 nee
 Bonnebladen 1910 nee
 Luchtfoto 1959 nee  hoogstens enkele oude, opgevulde perceelsloten
 Luchtfoto 1974 nee
 Luchtfoto heden nee  
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Fig. 4 De volledige uitbreidings-plangebieden in paars omlijnd (1. Noorddorpsweg, 2 Singelweg, 3. Zuid-West.. Delen van plangebieden 
onderzocht door middel van bureauonderzoek in geel omlijnd en door middel van  IVO-O in groen omlijnd..
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3.2  Bekende archeologische waarden 

Walcherse Archeologische waarden en 
verwachtingskaart en de beleidsadvieskaart

Deze kaarten zijn opgesteld op basis van ondermeer 
de gedetailleerde bodemkaart van Bennema en 
Van der Meer en geven een aanscherping van de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
(IKAW). De onderzoekgebieden Noorddorpsweg 
fase 1 en Zuid-West fase 1 liggen op deze kaarten in 
een zone met hoge en middelhoge archeologische 
verwachting. Hier geldt dat bij bodemingrepen dieper 
dan 40 cm met een oppervlaktemaat groter dan 500 
m² voorafgaand archeologisch onderzoek moet 
plaatsvinden. Het onderzoeksgebied Midden fase 1 
is op de beleidsadvieskaart abusievelijk aangeduid 
als een zone waar geen vervolgonderzoek hoeft 
plaats te vinden. Dit is indertijd gebeurd op basis 
van de aanbeveling in het onderzoeksrapport van 
het vooronderzoek (Koeman 2007). Bij de aanloop 
van dit onderzoek heeft de WAD deze aanbeveling 
in twijfel getrokken en besloten hier toch enkele 
proefsleuven aan te leggen.

De eerste voorafgaande onderzoeken hebben 
plaatsgevonden en zijn in de vorige paragraaf 
benoemd. Tijdens de bureauonderzoeken heeft men 
geen voordien bekende archeologische waarden 
ter plaatse van de drie onderzoeksgebieden van 
ontwikkelingsfase 1 kunnen achterhalen. Wel heeft 
men kunnen vaststellen aan de hand van bodem- en 
geologische kaarten dat de onderzoeksgebieden 
Noorddorpsweg fase 1, Midden en het oostelijk 
deel van Zuid-West fase 1 ter hoogte van een 
kreekrug liggen en daarmee een hoge verwachting 
op archeologische resten vanaf de middeleeuwen 
genieten. Het westelijke deel van onderzoeksgebied 
Zuid-West fase 1 ligt ter hoogte van een komgebied 
en geniet daarmee een middelhoge verwachting op 
resten uit de ijzertijd of de Romeinse tijd in de top van 
het onderliggend veen. Tevens is vastgesteld dat de 
kans groot is dat de top van het veen niet meer intact 
is door toedoen van middeleeuwse veenwinning 
(moernering).

De verschillende booronderzoeken hebben deze 
verwachtingen bevestigd, ook dat veel van het 
onderliggend veen is gemoerneerd. Omdat het 
onderzoeksgebied Zuid-West fase 1 buiten de 
contouren van het eerdere booronderzoek valt, 
hebben wij hier nog zeven boringen gezet. Deze 
worden in hoofdstuk 4 beschreven.

Daarnaast heeft de oppervlaktekartering ter hoogte 
van gebied Noorddorpsweg fase 1 tien middeleeuwse 
scherven uit de elfde - twaalfde eeuw opgeleverd 
(Pingsdorf en Maaslands aardewerk). (De Boer en Van 
der Geest 2007, p. 7, 12 , 16) De scherven zijn per lange 

raai over de lengte van het perceel verzameld. Hierdoor 
weten we niet of er sprake was van een clustering van 
vondsten.

In Archis is rondom Sint Laurens en de 
onderzoeksgebieden een grote hoeveelheid aan 
vindplaatsen en vondstmeldingen gemeld (fig. 5). In 
de bijlage 1 hebben we de voornaamste in tabelvorm 
samengevat. Belangrijk te weten is dat op de oude, 
brede kreekrug tussen Middelburg en Serooskerke, 
waarop ook Sint Laurens ligt, veelvuldig middeleeuwse 
vondsten worden gedaan.

Belangrijke middeleeuwse structuren in de directe 
omgeving van de onderzoeksgebieden zijn het 
kasteelterrein Popkensburg dat zijn oorsprong in de 
twaalfde eeuw kent, de middeleeuwse dorpskern 
van Sint laurens dat in de schaduw van het kasteel is 
ontstaan en het middeleeuws nederzettingsterrein 
dat in het genoemde proefsleuvenonderzoek aan 
de Singelweg is aangetoond op de plaats van een 
vermoede vliedberg.

3.3  Bekende historische waarden 

Historische kaarten & luchtfoto’s

Tijdens de genoemde bureauonderzoeken zijn 
verschillende oude kaarten en ook luchtfoto’s 
bekeken. Ter hoogte van de drie onderzoeksgebieden 
van onderhavig proefsleuvenonderzoek zijn op 
deze kaarten en foto’s geen indicaties gevonden 
van de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
resten: geen aangeduide of op de prent vastgelegde 
bebouwing, geen verkleuringen in gewas of geploegde 
akker buiten enkele gedempte oude perceelsloten. 

3.4  Verstoringen

Tijdens de verkennende vooronderzoeken zijn geen 
grotere verstoringen van de bodem vastgesteld. Wel is 
tijdens het booronderzoek van 2007 op verschillende 
plaatsen in het grotere deelgebied Zuid-West 
moernering vastgesteld. (De Groot en Huizer 2007) In 
de percelen van het kleinere onderzoeksgebied Zuid-
West fase 1 hebben wij boringen gezet voorafgaand 
aan de aanleg van proefsleuven. Hierbij is op twee 
plaatsen moernering vastgesteld (zie hfdst. 4).
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Fig. 5 Sint-Laurens met gegevens uit ARCHIS 3. Bron: ARCHIS III  De drie onderzoeksgebieden zijn blauw omlijnd.
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4.1  Inleiding en methode

De verkennende vooronderzoeken hebben uitgewezen 
dat er een hoge kans is dat in de onderzoeksgebieden 
Noorddorpsweg fase 1, Midden en het oostelijk 
deel van Zuid-West fase 1, alle gelegen op een hoge 
brede kreekrug, archeologische resten vanaf de 
middeleeuwen tot in de vroege nieuwe tijd aanwezig 
kunnen zijn. Bij de oppervlaktekartering ter hoogte 
van Noorddorpsweg fase 1 zijn ook middeleeuwse 
scherven gevonden. 
Ter hoogte van de westelijke percelen van 
onderzoeksgebied Zuid-West fase 1 bestaat een kans 
dat de top van het onderliggend veen op plaatsen nog 
intact is en zodoende nog archeologische resten uit de 
ijzertijd of de Romeinse tijd kan herbergen.

Deze resultaten rechtvaardigden een nader 
onderzoek in de vorm van een inventariserend 
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven 
(IVO-P). Voor dit onderzoek heeft de WAD een 

programma van eisen (PvE) en een plan van aanpak 
(PvA) opgesteld. Hierin is een puttenplan opgenomen 
die een strategische spreiding van de proefsleuven 
over de te onderzoeken gebieden laat zien. 

Het doel van het oppgraven van de proefsleuven 
is het onderzoeken of in de bodem archeologische 
grondsporen, structuren en vondsten aanwezig zijn. 
Bij een eventueel vinden van archeologische resten is 
het verdere doel van het proefsleuvenonderzoek om 
de vindplaats te waarderen. Doel en gedetailleerde 
vraagstelling zijn opgenomen in paragraaf 1.5 - 1.7.

De proefsleuven in de onderzoeksgebieden ter hoogte 
van de kreekafzettingen bevatten een onderzoeksvlak 
in de top van deze afzettingen direct onder de 
bouwvoor. Aanvankelijk was bedacht om in het 
westelijk deel van onderzoeksgebied Zuid-West fase 
1 ter hoogte van een komgebied het booronderzoek 
over te slaan en direct verspreide proefsleuven aan 
te leggen met een onderzoeksvlak in de top van het 
onderliggende veen. In afwijking hierop hebben we 

4 .   R e s u l t a t e n  a r c h e o l o g i s c h  v e l d o n d e r z o e k
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Fig. 6 Overzicht van de gezette boringen in onderzoeksgebied Zuid-West fase 1.



Fig. 7  Overzicht van de uiteindelijk gegraven proefsleuven in rood. De aangesneden vindplaatsen zijn geel omlijnd. De drie 
onderzoeksgebieden zijn lichtblauw omlijnd.
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in het veld besloten om eerst zeven boringen in het 
bewuste terreindeel te zetten om zodoende gerichter 
proefsleuven ter hoogte van boringen met intact veen 
aan te leggen. De locatie van de boringen is in het veld 
bepaald met oog op een regelmatige spreiding (fig. 6). 
Hun locatie is ingemeten met GPS.

Tijdens de voorbereiding van het werk zijn de 
proefsleuven uitgezet door middel van GPS. Omdat 
de meeste proefsleuven in de praktijk zijn verschoven, 
zijn alle putcontouren na aanleg nogmaals ingemeten 
met GPS. De GPS is een Leica en ondergaat jaarlijks een 
onderhoudbeurt en ijking.

De aanleg van de onderzoeksvlakken en de 
documentatie van sporen en vondsten, bodemprofielen 
en boringen zijn conform KNA 4.1 uitgevoerd. De 
documentatie heeft digitaal plaatsgevonden in 
software ontwikkeld door Artefact!.

Tijdens aanleg van de onderzoeksvlakken en het 
opgraven van grondsporen is consequent met de 
metaaldetector naar vondsten gezocht. Ook is de stort 
afgezocht.

Alle afwijkingen van de uitgestippelde strategie en 
methodiek in het PvE en het PvA zijn overlegd met het 
bevoegd gezag en de opdrachtgever.

4.2  Stratigrafie

Basisveen en pleistoceen zand

De voormalige top van het pleistoceen zand is 
ter hoogte van de onderzoeksgebieden door de 
getijdengeulen behorende bij de afzettingen van het 
Laagpakket van Wormer diepgaand weg geslagen. 
De bovenkant van het resterende zandpaket ligt nu 
tussen de 15 en 25 meter diepte ten opzichte van 
maaiveld. Mocht zich indertijd op de top van het 
pleistoceen zand een pakket van basisveen hebben 
ontwikkeld, dan is dat natuurlijk ook door de latere 
erosie verdwenen.

Laagpakket van Wormer (Afzettingen van Calais) 

Tijdens het booronderzoek in het noordelijk 
onderzoeksgebied lijkt nergens het Laagpakket van 
Wormer aangeboord te zijn. De diepte van dit pakket 
hier is daarmee niet bekend.

In de boringen gezet door Synthegra in 
onderzoeksgebied Zuid-West en gezet door ons in 
onderzoeksgebied Zuid-West fase 1 is de bovenkant 
van het Laagpakket van Wormer aangeboord op een 
niveau tussen 1,65 m (boring 2) en 2,55 m (boring 6)

onder maaiveld (2,26 m en 3,71 m - NAP ).

Hollandveen en Middeleeuwse/Nieuwe Tijd 
moernering

Syntegra heeft tijdens het booronderzoek het westelijk 
deel van het onderzoeksgebied Zuid-West, waar 
sprake is van poelgronden naast de hoge kreekrug 
in de ondegrond het Hollandveen aangeboord. 
(Koeman 2007, 15) Vooral in het meest westelijk deel 
van het gebied, maar ook verspreid over andere delen 
van het gebied, zijn hierbij sporen van moernering 
waargenomen. Daarnaast heeft Synthegra in een 
kaart aangeduid wat de dikte van het veenpakket 
is, waar niet gemoerneerd blijkt te zijn. De dikte van 
het veenpakket blijkt namelijk op plaatsen nogal te 
verschillen. Synthegra gaat ervan uit dat in delen sprake 
is van natuurlijke erosie door overstromingsactiviteit. 
De bovenkant van het veenpakket ligt navenant ook 
op verschillende dieptes in het onderzoeksgebied, 
varieren tussen 0,40 m en 2,00 m onder huidig 
maaiveld. Hierbij moet gezegd worden dat de hoogte 
van het maaiveld ook heel sterk verschilt in het gebied.  

In een later stadium zijn, zoals gezegd, twee percelen 
aan de zuidzijde van het deelgebied Zuid-West 
toegevoegd. Beide percelen vormen het onderhavige 
onderzoeksgebied Zuid-West fase 1. In het westelijk 
perceel van deze twee, gelegen ter hoogte van het 
poelgebied hebben wij zeven boringen gezet. (zie fig. 
6) In de boringen 5 en 6 is het Hollandveen aangeboord 
met een ogenschijnlijk intacte, veraarde top. Deze top 
lag in boring 6 op 70 cm onder maaiveld (1,86 m - 
NAP) en in boring 5 op 85 cm onder maaiveld (2,14 m 
- NAP). Het veenpakket in boring 6 was 130 cm dik en 
in boring 5 100 cm.

Laagpakket van Walcheren (Afzettingen van Duinkerke)

De afzettingen behorende tot het Laagpakket 
van Walcheren zijn in het onderzoeksgebied 
Noorddorpsweg fase 1, Midden en in het oostelijk 
perceel van Zuid-West fase 1 te duiden als 
kreekafzettingen. Zij maken deel uit van een hele 
brede kreekrug, waarop Sint Laurens is gelegen. De top 
van deze afzettingen ligt direct onder de bouwvoor. 
In onderzoeksgebied Noorddorpsweg fase 1 is de 
top nauwelijks geërodeerd. Hier is in het profiel van 
proefsleuf WP2 ook nog een oude bouwvoor (S1001) 
te ontwaren. De sporen die gecoupeerd zijn, vertonen 
daarmee een volledig bewaard profiel.
De top van de kreekafzettingen ter hoogte van 
onderzoeksgebied Midden lijkt wel enigszins 
geërodeerd te zijn. Hier ontbreekt in de alhier gegraven 
proefsleuven 5, 6, 7 en 8 een oude bouwvoor. Ook 
reiken de gecoupeerde grondsporen niet zeer diep. 
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Zo is het aangesneden spoor van een kringgreppeltje 
(S70), waarschijnlijk rond een voormalige hooimijt, 
nog maar 5 centimeter diep bewaard.

Hetzelfde geldt ook voor de top van de kreekafzettingen 
in het oostelijk perceel van onderzoeksgebied Zuid-
West fase 1. Hier is in proefsleuf 9 ook geen oude 
bouwvoor te ontwaren.

De afzettingen behorende bij het Laagpakket van 
Walcheren ter hoogte van het westelijk perceel 
van Zuid-West fase 1 betreffen meer kleiige 
poelgrondafzettingen. De top van deze afzettingen 
bevindt zich ook direct onder maaiveld. Of deze 
top eveneens aan erosie onderhevig is geweest, is 
niet duidelijk. Lokaal lijkt een restant van een oude 
bouwvoor nog bewaard.

Oude (middeleeuwse?) bouwvoor?

Zoals hierboven beschreven is ter plaatse van de 
middeleeuwse grondsporen in proefsleuf WP2 in het 
onderzoeksgebied Noorddorpseweg fase 1 nog een 
oude bouwvoor aanwezig. Deze is in het profiel ca. 15 
cm dik.

Mogelijk is ter hoogte van het westelijk perceel in 
onderzoeksgebied Zuid-West fase 1 lokaal ook nog 
een oude bouwvoor aanwezig. In de profielopname 
van proefsleuf WP12 lijkt op de locatie, waar het 
onderliggend pakket Hollandveen intact is gebleven 
tussen twee moerneringskuilen, nog een restant van 
een oude bouwvoor aanwezig is. 

Recente bouwvoor

Het bodemprofiel wordt afgedekt door een recente 
bouwvoor die in de proefsleuven en de boringen 
telkens een dikte varierend tussen 40 en 50 cm 
vertoont.

Het maaiveld op deze bouwvoor vertoont in de 
onderzoeksgebieden een groot verschil in NAP-
hoogte. Op de brede en hoge kreekrug ligt het maaiveld 
tussen de 0,30 m en 0,80 m +NAP. In het poelgebied 
ter hoogte van onderzoeksgebied Zuid-West fase 1 ligt 
het maaiveld tussen 0,50 en 1,30 m - NAP.

4.3  Resultaat boringen

Zoals eerder beschreven maakte het onderzoekgebied 
Zuid-West fase 1 aanvankelijk nog geen deel uit van het 
plangebied. Daarmee is het ook nog niet onderzocht 

door een verkennend booronderzoek. Voordat we 
hier proefsleuven hebben aangelegd, hebben we 
dit vooraf laten gaan door het zetten van zeven 
grondboringen. (Fig. 6) Het doel van de boringen was 
het lokaliseren van terreindelen met een onderliggend 
veenpakket met intacte top. Hier bestaat nog de 
kans dat archeologische resten uit de ijzertijd en de 
Romeinse tijd aanwezig zijn. Ter hoogte van deze zones 
hebben we vervolgens proefsleuven gegraven om te 
onderzoeken of inderdaad archeologische resten in de 
top van het veen aanwezig waren.

In bijlage 2 zijn de boorkolommen weergegeven. 

Boring 1 is gezet waar sprake is van kreekafzettingen. De 
boring is gestopt op 1,50 m diepte. Boring 2 liet tot 1,65 
m diepte (2,26 m - NAP) poelafzettingen zien behorende 
bij het Laagpakket van Walcheren. Daaronder 
bevonden zich poelafzettingen van het Laagpakket 
van Wormer. Ertussen bevond zich geen veen. In de 
boring 3 is onder de vulling van een moerneringskuil 
nog maar een heel dun laagje veen over. Ook in boring 
7 is een moerneringskuil aangeboord. In boring 4 is 
onder een pakket van poelafzettingen een 52 cm dik 
veenpakket aangeboord. De bovenkant ligt op 1,80 m 
onder maaiveld (2,56 m - NAP). De top is niet veraard 
en ook niet intact. Het bovenste deel van het pakket 
van Hollandveen zal weg zijn gespoeld.

In de boringen 5 en 6 is wel een intact pakket 
Hollandveen aangeboord. De veraarde top van dit 
pakket ligt ter hoogte van de boringen respectievelijk 
op 85 en 70 cm onder maaiveld (1,86 - 2,14 m - NAP). 
Het veenpakket is in boring 5 1,00 m en in boring 6 
1,30 m dik.

4.4  Sporen en structuren in de proefsleuven

Proefsleuf WP1

Proefsleuf WP 1 was bijna 100 meter lang en 4 meter 
breed en lag bijna noord-zuid in de zuidelijke helft 
van onderzoeksgebied Noorddorpsweg fase 1. (Zie 
fig. 7 en 8) Het onderzoeksvlak is aangelegd op 0,07 
m - NAP (noord), 0,19 m - NAP (midden) en 0,04 m + 
NAP (zuid). In de noordelijke helft van de sleuf zijn 
een slootspoor (S58 en een heel breed slootspoor (S2) 
aangesneden. (Fig. 8) Waar het spoor S58 mogelijk 
ouder (middeleeuws?) kan zijn, lijkt het brede 
slootspoor recent. Tussen beide slootsporen bevonden 
zich parallelle, smalle sporen die waarschijnlijk (sub)
recente ploegsporen vormen. Ze zijn slechts 5 cm diep 
bewaard. 

Halverwege de proefsleuf trad een sporenconcentratie 
op die bij een middeleeuwse vindplaats lijkt te horen. 
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Fig. 8 Allesporenkaart van de proefsleuven 1 en 4.
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Het gaat om een noord-zuid georiënteerd slootspoor 
(S4) en het oost-west georiënteerd slootspoor S15. 
Ook is er het langgerekte greppelspoor S7 naast de 
kortere greppelspoortjes S5 en S11. Opvallend is het 
kringgreppelspoor S13 dat we interpreteren als greppel 
rond een voormalige hooimijt. Parallellen kennen 
we van verschillende opgravingen, bijvoorbeeld 
Hazenburg II bij Arnemuiden. (Meijlink en Silkens 
2018) Naast een klein paalspoor S3 bevonden zich ook 
nog de kuilsporen S6, S8, S10 en S12. Tenslotte vielen 
binnen deze spoorconcentratie ook een zone met veel 
schelpresten S12 en een vuilige dagzomende laag of 
vlek S9.

In het zuidelijk deel van de werkput 1 is nog het 
slootspoor S17 aangesneden en zijn de kuilsporen S16 
en S18 vrij gelegd. 

Conform het programma van eisen hebben we slechts 
een selectie van de grondsporen gecoupeerd. Het 
greppelspoor S7 is gecoupeerd en bleek nog 12 cm 
diep te zijn. Het kuilspoor S10 was in de coupe nog  
24 cm diep en het kringgreppelspoor S13 was 14 cm 
diep. De kuilsporen S16 en S18 waren in de coupe 
respectievelijk 3 en 12 cm diep.

Uit de vulling  van het greppelspoor S5 komt een 
grijsbakkende scherf daterend tussen 1200-1350 en uit 
de vulling van slootspoor S2 komt een roodbakkende 
scherf uit dezelfde periode. In de ploegsporen S1 
zijn twee roodbakkende scherven uit de periode 
1150-1300 verzeild geraakt. De scherven zijn van één 
voorwerp. Daarnaast komen uit de ploegsporen S1 
een witbakkende scherf uit de negentiende eeuw en 
een scherf van faience uit de achttiende eeuw. Uit het 
greppelspoor S7 is een is een roodbakkende scherf uit 
de periode 1450-1650 verzameld, evenals een scherf 
van steengoed aardewerk uit Langerwehe. De scherf 
dateert tussen 1350 en 1450.

Uit het slootspoor S2 zijn tenslotte ook twee dierlijke 
botfragmenten verzameld.

Proefsleuf WP 4

Deze proefsleuf van ca. 40 m lengte en 4 m breedte is 
haaks op WP 1 ter hoogte van de sporenconcentratie 
in oostelijke richting aangelegd. De proefsleuf was 
oorspronkelijk niet gepland. Tot de aanleg is in het 
veld beslist met als doel de verspreiding van de 
archeologische sporen in deze richting te onderzoeken. 
Het onderzoeksvlak is aangelegd op 0,21 m - NAP 
(west) en 0,58 m - NAP (oost).

In de proefsleuf zette de sporenconcentratie zich voort 
en konden maar liefst 24 archeologische grondsporen 
worden gedocumenteerd. Het gaat om negen sporen 

die als kuilspoor zijn geïnterpreteerd (S35, S37, S38, 
S42, S44, S47, S48, S49 en S50) (Fig. 8). Acht sporen zijn 
als greppelspoor geïnterpreteerd (S36, S39, S40, S41, 
S45, S46, S51 en S54) en de sporen S43 en S53 zijn als 
slootspoor geduid. In het oostelijke deel van de sleuf 
zijn ook nog de kleine paalspoortjes S52, S55 en S56 
herkend. Het spoor S57 hebben we vergeven aan een 
dagzomende laag die aan de oostzijde van de put nog 
net aangesneden is.

Het kuilspoor S35 is gecoupeerd en bleek nog 23 
cm diep te zijn. Uit de vulling kwam een dierlijk 
botfragment. 

Het slootspoor S53 is gecoupeerd. Het profiel laat 
tot een diepte van ongeveer 85 cm een fraaie 
komvormig, gevuld slootspoor zien. Opvallend is dat 
daaronder het spoor een kaarsrechte insteek naar 
beneden heeft. We kennen dit fenomeen ook van 
de opgravingen Hazenburg II te Arnemuiden  en De 
Kempenaerstraat Paauwenburg te Vlissingen. (Meijlink 
en Silkens 2018 en Meijlink en Silkens 2020) Het lijkt 
daarbij dat men de gelegenheid van het graven van 
een sloot aangegrepen heeft om lokaal ook naar het 
onderliggende veen te graven om wat veen te winnen. 
De aanleg van de coupe hebben we gestopt op een 
diepte van ca. 1,46 m onder maaiveld (1,36 m -NAP), 
omdat  we voor de pachter geen al te diepe en grote 
gaten wilden achterlaten. De coupe zal bij de opgraving 
weer opgezocht moeten worden.  Wel hebben we 
een gutsboring in de coupe gezet tot nog een meter 
dieper, waarbij de onderkant van het spoor nog niet 
was bereikt. Bij het zetten van de coupe zijn vijftien 
aardewerkscherven verzameld en twee fragmenten 
dierlijk bot. Het aardewerkmateriaal bestond uit twee 
Pingsdorfscherven en zeven blauwgrijze scherven van 
Paffrath-baksel. Beide baksels zijn gedateerd tussen 
900 en 1200. Ook zijn vijf grijsbakkende scherven 
verzameld en een scherf van witbakkend Engels of 
Frans aardewerk. Deze zes scherven zijn gedateerd in 
de periode 1100-1200.

Het is duidelijke dat in de sleuven WP1 en WP4 een 
middeleeuwse vindplaats is aangesneden met goed 
bewaard gebleven grondsporen.

Proefsleuf WP2 

Aanvankelijk was het plan om in het westelijke deel 
van het onderzoeksgebied Noorddorpsweg ook een 
100 meter lange sleuf in ongeveer noord-zuid richting 
te graven. Omdat bij de aanleg van de proefsleuf 
vanuit het noorden vrijwel uitsluitende recente sporen 
in de vorm van ploegsporen te voorschijn kwamen, 
hebben we bij een lengte van de sleuf van ca. 35 meter 
besloten de proefsleuf WP 2 hier te stoppen, een lengte 

21



395440 395440

395450 395450

395460 395460

395470 395470

31190

31190

31200

31200

Putgrens

kreekafzettingen

RECENT

Sporen

KL-Paalspoor

LG-Laag

Fig. 9 Allesporenkaart van de proefsleuf 2.

22



395360 395360

395370 395370

395380 395380

395390 395390

395400 395400

395410 395410

395420 395420

31180

31180

31190

31190

31200

31200

31210

31210

31220

31220

Putgrens

kreekafzettingen

Sporen

GL-Greppel

KL-Paalspoor

LK-Ploegspoor

ST-Recente Verstoring

Fig. 10 Allesporenkaart van de proefsleuf 3.

23



van 20 meter over te slaan en vervolgens in dezelfde 
lijn proefsleuf WP3 aan te leggen. Het onderzoeksvlak 
is aangelegd op 0,40 m -NAP (noord) en 0,31 m - NAP 
(zuid).

In WP 2 tekenden zich in het vlak vele parallel 
verlopende ploegsporen af (S20). (Zie fig 9) Enkele 
hebben we gecoupeerd. Zij bleken nog 10 cm diep te 
zijn. Drie kleine paalsporen, mogelijk van (sub)-recente 
aard, konden tussen de ploegsporen worden ontwaard 
(S21, S22, S59). In de coupe bleken deze respectievelijk 
50, 15 en 25 cm diep. Het als laag aangeduide S23 was 
waarschijnlijk oorspronkelijk een laagte in het land dat 
opgevuld is geraakt met humeus materiaal. Het spoor 
reikte nog 40 cm diep.

Er zijn geen vondsten uit deze proefsleuf.

Proefsleuf WP 3

Proefsleuf WP3 ligt, zoals gezegd, in het zuidelijke 
verlengde van proefsleuf WP 2 en was ongeveer 60 
meter lang en vier meter breed. Het onderzoeksvlak 
is aangelegd op 0,14 m - NAP (noord) en 0,20 m - 
NAP (zuid). Op enkele recente ploegsporen (S25, 
S32 en S33) en paalsporen (S26, S28 en S31) na zijn 
alleen in het zuidelijke deel van de sleuf slootsporen 
aangesneden die mogelijk van oudere datum zijn. 
(Fig. 10) Het slootspoor S27 loopt waarschijnlijk 

door in WP1 als S58. De sporen S29 en S34 vormen 
waarschijnlijk dagzomende lagen van één en dezelfde 
sloot of watergang. Zij liggen alleen niet in lijn met het 
brede slootspoor S2 in WP1.

Ook uit deze proefsleuf komen geen vondsten.

Proefsleuf WP5

In het onderzoeksgebied Midden is op het zuidelijk 
grasperceel de oost-west georiënteerde sleuf WP5 
opgegraven. De sleuf is ten opzichte van het PvE 
en het PvA ca. 15 meter ingekort tot een lengte van 
ongeveer 35 meter. De sleuf was 4 meter breed. Het 
onderzoeksvlak is aangelegd op 0,14 m - NAP. In 
de sleuf zijn op enkele recent ogende, mogelijke 
paalspoortjes na geen archeologische sporen of 
vondsten waargenomen. (Fig. 11) De laag S66 in het 
oostelijk uiteinde van de sleuf lijkt een natuurlijke 
opvulling van een laagte in het land.

Volgens het plan, opgenomen in het PvE en 
het PvA, had op het noordelijke perceel van het 
onderzoekgebied een noord-zuid georiënteerde sleuf 
gegraven moeten worden. Omdat de pachter van dit 
perceel nog druk bezig was met de oogst, hebben we 
besloten van het puttenplan af te wijken en de putten 
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WP6, WP7 en WP 8 in oost-west richting aan te leggen. 
Op deze manier konden we nodeloze vernietiging van 
gewas vermijden.

Proefsleuf WP6

De sleuf WP6 was 40 meter lang en 4 meter breed. Het 
onderzoeksvlak is aangelegd op 0,38 m - NAP (west) 

en 0,11 m - NAP (oost). In de proefsleuf zijn geen 
archeologische sporen of vondsten waargenomen 
(fig. 12). Langs de gehele noordelijke putwand is een 
recente perceelsloot S67 aangesneden.

Proefsleuf WP7
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Fig. 13 Allesporenkaart van de proefsleuf 7.



Fig. 14 Allesporenkaart van de proefsleuf 8.
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Om te onderzoeken of in het oostelijk deel van het 
perceel mogelijk archeologische sporen aanwezig 
waren is hier de korte sleuf WP7 aangelegd. De 
sleuf was 15 meter lang en ca. 4 meter breed. Het 
onderzoeksvlak is aangelegd op gemiddeld 0,14 m 
+ NAP. In de sleuf zijn de recente sporen gevonden 
van een sloot, van ploegsporen en van paalsporen 
(fig. 13). Van nog recentere datum lijkt een cluster 
paalsporen (S68) die in de vulling van het slootspoor 
zijn gegraven. In de sleuf zijn geen archeologische 
vondsten gevonden.

De sleuf is abusievelijk voor een deel buiten de 
oostgrens van het plangebied gegraven.

Proefsleuf WP8

In het noordelijk deel van het noordelijke perceel 
van het onderzoeksgebied Midden is proefsleuf WP8 
aangelegd. De sleuf was 55 meter lang en 4 meter 
breed. Het onderzoeksvlak is aangelegd op 0,93 m - 
NAP (west) en 0,03 m - NAP (oost) en ter hoogte van 
de sporenconcentratie op gemiddeled 0,36 m - NAP.

Het gehele oostelijke deel van de proefsleuf WP8 is 
op enkele recente, vierkante paalspoortjes na leeg 
van archeologische sporen (fig. 14). In de westelijke 
20 meter van de sleuf bevonden zich verschillende 
archeologische sporen. Het gaat om vier grote 

kuilsporen (S69, S73, S76 en S77) en twee kleinere 
kuilsporen (S71 en S79). De grondsporen zijn moeilijk 
te onderscheiden van de omringende zavel/klei. De 
kuilsporen S73 en S76 liggen tegen elkaar of de een 
oversnijdt de ander. De kuilsporen S73 en S76 worden 
langs de rand omgeven door een smalle kringgreppel 
S70. Ook deze doet denken aan een middeleeuwse 
hooimijt. Het greppeltje bleek in de coupe nog maar 
5 cm diep. Het kuilspoor S77 is een grotere verkleuring 
die zich maar moeilijk liet onderscheiden van de 
omringende grond en zich vooral liet verklikken door 
de vondst van aardewerk in het vlak. Het kuilspoor 
S79  was in het vlak 17 cm diep. Ook zijn de kleinere 
paalspoortjes S74 en S75 gecoupeerd. Zij gingen 
respectievelijk 15 en 10 cm diep. Niet duidelijk is of 
zij van recente datum zijn of bij de middeleeuwse 
sporenclustering horen.

Uit de vulling van het kuilspoor S76 komt een 
roodbakkende scherf van een kleine grape of een kan 
daterend in de periode 1300-1350. Twee scherven 
van blauwgrijs aardewerk (Paffrath-baksel) en twee 
scherven van Pingsdorf-aardewerk zijn afkomstig uit 
de vulling van het vage kuilspoor 77. Zij dateren in de 
periode 900-1200. Vier vroeg-roodbakkende scherven 
konden worden verzameld uit de vulling van S79 en 
dateren tussen 1150 en 1300.

De sporenconcentratie vertegenwoordigt een 
middeleeuwse vindplaats die op de westelijke rand van 

Fig. 15 Allesporenkaart van de proefsleuf 9.



de kreekrug ligt. Een weinig meer naar het westen  is te 
zien dat de kreekrug steil overgaat in het poelgebied. 
Het kleiige sediment aan de westzijde van de sleuf 
is hiervan een getuige. Helemaal aan het westeinde 
van de proefsleuf is een perceelsloot aangesneden. 
Hieruit komt een grote brok verbrande klei. Het is niet 
duidelijk of het spoor tot de middeleeuwse vindplaats 
gerekend kan worden of van jonger datum is.

Proefsleuf WP9

In de zuidoostelijke uitham van het onderzoeksgebied 
Zuid-West fase 1 lag de proefsleuf WP9. Deze was 
50 meter lang en 4 meter breed en is aangelegd ter 
hoogte van kreekafzettingen. Het vlak is direct onder 
de bouwvoor aangelegd (0,12 m - NAP (west) en 0,08 
m - NAP (oost)). De grens tussen de bouwvoor en de 
kreekafzettingen is haarscherp en daarmee mogelijk 
een aanwijzing voor aftopping van de kreekrug alhier.

In het westelijk deel van de proefsleuf werd een 
slootspoor (S84) aangesneden (fig. 15). Het spoor was 
120 cm breed. Het spoor leek aanvankelijk oud, maar in 
de coupe bleek het om een recente sloot te gaan. Het 
spoor was maar 45 cm diep. Omdat het spoor vrijwel 
in dezelfde lijn als de proefsleuf was georiënteerd, 
hebben we meteen besloten om de sleuf twee meter 
naar het noorden te verleggen. Op deze manier hebben 
we voorkomen dat het onderzoeksvlak hoofdzakelijk 
in beslag genomen werd door het slootspoor.

In het oostelijk deel van de sleuf bevonden zich de 

sporen van een recente paalkuil (S86) en van een 
greppel (S85), mogelijk uit de late middeleeuwen. In de 
vulling kwamen baksteenbrokken voor, waarvan ook 
met groene verglazing. Daarnaast zijn drie scherven 
van grijsbakkend aardewerk uit de periode 1100-1350 
verzameld, evenals een klein fragment van dierlijk bot.

Proefsleuf WP10

In de zuidwestelijke hoek van het onderzoeksgebied 
Zuid-West fase 1 hebben we proefsleuf 10 aangelegd.  
De sleuf was ca. 15 meter lang en 4 meter breed 
en was noordwest zuidoost georiënteerd. Het 
vlak is direct onder de bouwvoor in de top van de 
kreekafzettingen aangelegd (0,87 m - NAP). In het vlak 
zijn geen grondsporen waargenomen op een recent 
paalspoortje na (fig. 16).

Proefsleuf WP11

Ongeveer halverwege langs de westelijke begrenzing 
van het onderzoeksgebied Zuid-West fase 1, ter hoogte 
van boring 6, is proefsleuf WP11 aangelegd. 

De sleuf was ca. 18 meter lang en oorspronkelijk ook 
4 meter breed gepland. Al meteen was duidelijk dat 
de omstandigheden voor graven enorm bemoeilijkt 
werden door de slappe, erg natte bodem. Het profiel 
stortte nagenoeg meteen in en het vlak liep erg snel 
onder water. Omdat duidelijk was dat er veel verstoring 
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Fig. 16 Allesporenkaart van de proefsleuf 9.
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had opgetreden werd de breedte van de sleuf beperkt 
tot twee meter. Dit om nog enigszins de ondergrond 
stabiel te houden en geen nodeloze kraters te graven. 

Het vlak is aangelegd op een diepte van 80 - 105 cm 
(1,80 m - NAP (zuid) en 2,20 m - NAP (noord)). Het in 
boring 6 aangeboorde veenpakket bleek een sterk 
verstoorde zone te zijn (fig. 17). De top van het veen 
is over nagenoeg de hele werkput vergraven. In dit 
pakket (S1003) werden twee scherven van een kom 
van roodbakkend aardewerk gevonden  die gedateerd 
zijn tussen 1450 en 1550. Ook zijn twee fragmenten van 
een Delfts blauwe wandtegel verzameld. In het pakket 
bevonden zich ook veel grote baksteenfragmenten. 
Van het veen restte in het noordelijke deel slechts 
een 50cm. Centraal in de werkput is een oost west 
georiënteerde perceelssloot gedocumenteerd. Deze is 
nog te zien op de kadasterkaart uit 1832. De onderste 
vulling van de sloot bleek echter ouder materiaal te 
bevatten in de vorm van een bodemscherf van een 
kom van grijsbakkend aardewerk uit de periode 1300-
1450. Deze sloot was over een breedte van een drietal 
meter door het veen gesneden. Aan de noordzijde van 
de werkput bevond zich weer een strookje intact veen. 
De rest bleek verstoord door een twee tot drie meter 
brede natuurlijke geul met veel schelpmateriaal. Het is 
duidelijk dat er in deze zone geen kans meer is op het 
aantreffen van goed bewaarde ijzertijd of Romeinse 
sporen.

Proefsleuf WP12

In de noordwesthoek van het onderzoeksgebied Zuid-
West fase 1 is proefsleuf WP12 ter hoogte van boring 
5 aangelegd. De proefsleuf was 15 meter lang en 
was oorspronkelijk 4 meter breed gepland. Ook hier 
hebben we over een groot deel van de lengte van 
de sleuf maar de helft van de breedte ontgraven om 
nodeloze kraters in de drijfnatte akker te verwmijden. 

Het vlak is aangelegd op een diepte van 80 cm 
(gemiddeld 2,05 m - NAP). Het veen in de noordzijde 
van werkput 12 is volledig gemoerneerd (fig. 17). Een 
veendam van ruim drie meter is blijven staan. Meer naar 
het zuiden bevond zich een tweede moerneringsput. 
In deze put zijn geen vondsten gedaan.

Het is duidelijk dat deze hele zone ernstig aangetast 
is door de veenwinningsactiviteiten. De boringen 
5 en 6 zijn in een veendam gezet en geven dus een 
foutief beeld. In de tussenliggende boring 7 was wel 
moernering vastgesteld. We kunnen ervan uitgaan dat 
deze hele hoek in de middeleeuwen aangepakt is.
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Fig. 17 Allesporenkaart van de proefsleuven 11 en 12.
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5.1  Vondstmateriaal algemeen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn verspreid over 
verschillende sleuven in totaal 57 vondsten verzameld. 
Deze zijn met aantal en gewicht in onderstaande tabel 
uitgesplitst. (Zie ook bijlage 4 vondstenlijst)

inhoud aantal gewicht (gr)
aardewerk 41 524
dierlijk bot 8 720
baksteen 2 992
tegel 2 66
metaal (ferro) 2 938
natuursteen 1 10
verbrande klei 1 165

Het aardewerk is beschreven door Sebastiaan Ostkamp.
Alle overige materialen hebben we zelf beschreven. 
De metalen objecten zijn gewaardeerd door Jurgen 
van der Klooster. (Bijlage 7)

5.2  Aardewerk

Sebastiaan Ostkamp

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 
slechts 41 scherven van gebruiksaardewerk 
aangetroffen (zie onderstaande tabel). Deze scherven 
zijn gedetermineerd volgens de standaard van het 
Deventer-systeem (zie bijlage 5). Enkele fragmenten 
waarvan determinerende kenmerken bewaard 
bleven, zijn opgenomen in een catalogus (bijlage 6). 
Slechts één scherf heeft een 19e-eeuwse datering, de 
rest van het materiaal dateert uit de volle en de late 
middeleeuwen.
Voor het bespreken van het aardewerk en het doen van 
algemene uitspraken hierover, is gebruik gemaakt van 
eerdere voor de WAD uitgevoerde onderzoeken naar 
aardewerk uit volmiddeleeuwse nederzettingsresten. 
(Meijlink&Silkens 2018, 2019 en 2020)

Een vijftal scherven van Pingsdorf-aardewerk is te 
rekenen tot de oudst aangetroffen bakselgroep. De 
scherven wijzen op een datering na 900 en voor 1200. 
Ook een negental scherven van blauwgrijs aardewerk 
met een Paffrath baksel wijst in deze richting, 
hoewel dit type aardewerk doorgaans iets later is 
dan het Pingsdorf aardewerk. Op basis van de totale 
vondstgroep  is het waarschijnlijk dat de bewoning 

(vooral) dateert uit de (11e of ) 12e eeuw. Zo zijn 
Paffrath kogelpotten (cat. 1) doorgaans talrijk in 11e- 
en 12e-eeuwse nederzettingen op Walcheren. 

Het geheel ontbreken van kogelpotaardewerk 
maakt het onwaarschijnlijk dat de bewoning erg 
veel ouder is dan 12e-eeuws. Op Walcheren wordt 
kogelpotaardewerk in de loop van de 12e eeuw 
verdrongen door grijsbakkend aardewerk. Omdat het 
aantal vondsten te gering is en de vondsten bovendien 
te gefragmenteerd zijn om harde uitspraken aan te 
kunnen verbinden, kunnen we een 10e en/of 11e 
datering echter ook weer niet geheel uitsluiten. Een 
grijze bakpan (cat. 2) behoort tot de eerste generatie 
bakpannen die in deze bakselsoort is uitgevoerd. We 
kennen vergelijkbare bakpannen onder meer uit het 
onderzoek in het tracé van de Rijksweg 57. (Dijkstra 
en Zuidhoff 2011) Deze vondst maakt duidelijk dat er 
op de onderzoekslocatie in ieder geval in de 12e eeuw 
bewoning moet zijn geweest. 

Ook een scherf van een uit Engeland of Frankrijk 
geïmporteerd stuk witbakkend aardewerk (cat. 3) wijst 
op een 12e-eeuwse datering. Proto-steengoed is een 
bakselsoort die alleen in de 13e eeuw is geproduceerd. 
De hier gevonden scherf wijst dus op 13e-eeuwse 
bewoningsactiviteiten. 

Een scherf van geglazuurd steengoed uit Langerwehe 
wijst bovendien op een voorzetting van de bewoning 
in de late Middeleeuwen (14e / 15e eeuw). Ook onder 
het grijs- en roodbakkend aardewerk zijn scherven die 
hierop wijzen.

Baksel (DS) Aantal
Blauwgrijs (bg) 9
Engels witbakkend /witbakkend Frans 
(ew/wf)

1

Faience (f ) 1
Grijsbakkend (g) 10
Pingsdorf (pi) 5
Roodbakkend (r) 12
Geglazuurd steengoed (s2) 1
Protosteengoed (s5) 1
Witbakkend (w) 1
Eindtotaal 41

Tabel. Scherven uit het onderzoek uitgesplitst naar aantal scherven 
per bakselgroep conform de standaard van het DS

5 .   U i t w e r k i n g  v o n d s t m a t e r i a a l
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5.3  Overig vondstmateriaal

Metaal

Uit paalspoor S52 in werkput 4 is een corrosieklompje 
(45 x max. 16 mm) gevonden dat mogelijk een restant 
van een nagel is  (Vnr. 8). Het paalspoor maakt onderdeel 
uit van een grondsporenconcentratie behorende 
bij een middeleeuwse vindplaats. Het aardewerk 
dat binnen de proefsleuf in enkele grondsporen is 
gevonden, dateert in de periode tussen 1100 en 1300. 

Ter hoogte van het greppelspoor S7 is bij de aanleg 
van het vlak een fragment van het blad van een 
draineerspade gevonden (Vnr. 10). Het is niet duidelijk 
of het greppelspoor recent is. De schep lijkt in ieder 
geval wel redelijk recent. Jurgen van der Klooster acht 
het object niet ouder dan 1850. Ook hebben de Hans 
Bostelaar geraadpleegd en acht het object niet ouder 
dan midden achttiende eeuw.

Op verzoek van het Zeeuws Archeologisch Depot 
(ZAD) hebben we beide vondsten laten waarderen. 
Dit is gebeurd door Jurgen van der Klooster. Het 
waarderingsverslag is als bijlage aan dit verslag 
toegevoegd. (bijlage 7) 

De algemene conclusie van de waardering van de 
metaalvondsten luidt: 

“De twee ijzeren metaalvondsten van Sint Laurens 
verkeren in wisselende condities. Vondstnummer 8 
verkeert in een zeer slechte staat en vondstnummer 
10 is redelijk goed bewaard gebleven. Het advies is 
om beide objecten voor conservering te deselecteren. 
Het voorstel voor deselectie is door middel van de 
volgende criteria tot stand gekomen: huidige staat van 
conservering, informatiewaarde en kosten. Om ten 
alle tijden over enige vorm van informatie te kunnen 
beschikken wordt geadviseerd om afgeschreven 
vondsten te fotograferen en te beschrijven.”

Natuursteen

Bij de aanleg van het vlak is bij kuilspoor S50 in werkput 
4 een stukje leisteen van 10 gram verzameld (Vnr. 7). 
Ook is uit dit spoor een Pingsdorfscherf (900-1200) 
verzameld.

Keramisch bouwmateriaal

Tot het keramisch bouwmateriaal behoren twee 
verzamelde baksteenfragmenten, waarvan één deels 
groen verglaasd is (Vnr. 18). Beide fragmenten zijn 
afkomstig uit de coupe door het greppelspoor S85 in 
werkput 9. Uit dezelfde vulling komen drie scherven 
van grijsbakkend aardewerk (1100-1350) evenals een 
klein ribfragment van een middelgroot zoogdier.
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Uit een vuile laag (S1003) boven moerneringskuilen 
in werkput 11 zijn twee passende fragmenten van 
een Delfts blauwe tegel verzameld (Vnr. 19). Op 
één fragment is een deel van een boerderij of een 
soort fabriek met rokende schoorsteen en een 
duiventil afgebeeld. Uit dezelfde laag komen twee 
roodbakkende scherven die dateren tussen 1450 en 
1550. De tegelfragmenten lijken later. De tegel is heel 
dun en dateert eerdere in de zevntiende of achttiende 
eeuw.

Verbrande klei valt ook onder keramisch bouwmateriaal. 
Hiervan is een relatief grote brok (165 gram) verzameld 
uit het slootspoor S81 in werkput 8 (Vnr. 17). De brok 
rood verbrande klei lijkt aan één zijde glad gestreken 
en is lichtgrijs van kleur. Of dit kleurverschil komt door 
secundaire verbranding, een ander formatieproces of 
dat de vlakke zijde was aangesmeerd met bijvoorbeeld 
leem is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of het 
spoor tot de middeleeuwse vindplaats gerekend kan 
worden of van jonger datum is.

Dierlijk botmateriaal

Uit het brede slootspoor S2 in werkput 1 zijn twee 
kleine fragmenten van bot van een groot en/of 
middelgroot zoogdier gevonden (Vnr. 2). Het spoor 
dateert waarschijnlijk in de nieuwe tijd, ook al is in de 
vulling ook een laatmiddeleeuwse scherf gevonden.

Uit het kuilspoor S35 in werkput 4 is een klein 
botfragment van een middelgroot zoogdier verzameld 
(Vnr. 5) en in de coupe ook nog een groot fragment 
van een groot zoogdier (Vnr. 11). Het spoor maakt deel 
uit van de middeleeuwse sporenconcentratie.

Van dezelfde sporenconcentratie bevatte het 
slootspoor S53 twee redelijk grote botfragmenten 
van een groot zoogdier (Vnr. 12). Het aardewerk uit 
hetzelfde spoor dateert overwegend in de twaalfde 
eeuw.

Uit de vuilige laag S80 in werkput 8 komt een 
botfragment van een middelgroot zoogdier en uit 
het greppelspoor S85 in werkput 9 komt een klein 
ribfragment van een middelgroot zoogdier. Het 
aardewerk uit dit spoor dateert tussen 1100 en 1350.

Al het gevonden botmateriaal is redelijk bewaard 
gebleven.



6 .   C o n c l u s i e s ,  w a a r d e s t e l l i n g  e n  s e l e c t i e a d v i e s

6.1  Algemeen

In het kader van een eerste fase van 
ontwikkelingsplannen aan de  westzijde van Sint-
Laurens heeft de gemeente Middelburg drie 
plangebieden aangewezen.  Tot deze eerste fase horen 
de volgende deelgebieden van de plangebieden:

- Nooddorpsweg fase 1 
- Midden fase 1. Het betreft het noordoostelijk deel 
van het plangebied Zuid-West.
- Zuid-West fase 1

Deze plangebieden zijn in het verleden al (deel van) 
onderzoeksgebieden geweest van verschillende 
bureauonderzoeken en booronderzoeken. Hierbij is 
duidelijk geworden dat aanvullend Inventariserend 
veldonderzoek in de vorm van proefsleuven 
noodzakelijk was. Op basis van de verkennende 
vooronderzoeken kon namelijk onderstaande (in tabel 
samengevatte) gespecificeerde verwachtingsmodellen 
opgesteld worden (zie ook paragraaf 1.1.)

Het specifieke verwachtingsmodel voor Noordorpsweg  
fase 1, Midden fase 1 en Zuid-West fase 1 oostelijk 
perceel:

Eigenschap Verwachting
datering middeleeuwen / nieuwe tijd

complextype onderwerp van onderzoek, 
mogelijk nederzetting

omvang onderwerp van onderzoek

diepteligging top kreekrug, direct onder 
bouwvoor

gaafheid en conservering onderwerp van onderzoek

locatie onderwerp van onderzoek

uiterlijke kenmerken onderwerp van onderzoek

mogelijke verstoringen onbekend

Het specifieke verwachtingsmodel voor Zuid-West 
fase 1 westelijk perceel:

Eigenschap Verwachting
datering ijzertijd, Romeinse tijd

complextype onderwerp van onderzoek

omvang onderwerp van onderzoek

diepteligging top veen, ca. 90 cm onder 
maaiveld

gaafheid en conservering onderwerp van onderzoek

Eigenschap Verwachting
locatie onderwerp van onderzoek

uiterlijke kenmerken onderwerp van onderzoek

mogelijke verstoringen middeleeuwse moernering

Het proefsleuvenonderzoek was gericht op:

- de vaststelling van de aanwezigheid dan wel 
afwezigheid van resten van bewoning uit de 
middeleeuwen ter hoogte van de kreekruggronden en  
resten van bewoning uit de ijzertijd en/of Romeinse 
tijd ter hoogte van de poelgronden (in gebied Zuid-

- de waardering van de archeologische resten van 
een eventueel aanwezige vindplaats. Van belang 
voor het onderzoek zijn de aard, de omvang, de mate 
van conservering en de datering van de eventueel 
aanwezige grondsporen.

In opdracht van de gemeente heeft de 
Walcherse Archeologische Dienst (WAD) dit 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Voor dit 
onderzoek heeft de WAD een programma van eisen 
(PvE) en een plan van aanpak (PvA) opgesteld. In beide 
documenten was een puttenplan opgenomen, waarbij 
de proefsleuven regelmatig verspreid lagen over de 
drie onderzoeksgebieden.
In het geval van het westelijk deel van onderzoeksgebied 
Zuid-West fase 1 heeft de WAD eerst zeven boringen 
gezet om de proefsleuven gericht te situeren, namelijk 
ter hoogte van die boringen in het poelgebied, die een 
intacte top van het veen hebben aangeboord.

In bijna alle gevallen is in het veld geschoven met de 
uiteindelijke ligging van de proefsleuven. Dit is telkens 
om verschillende redenen gedaan: naar aanleiding 
van een grondsporensituatie, naar aanleiding van 
de situatie rond gewassen op de akkers en naar 
aanleiding van de resultaten van de grondboringen. 
De verschuivingen zijn elk afzonderlijk uitgelegd in 
paragraaf 4.4. De verschuivingen zijn in overleg gegaan 
met het bevoegd gezag, tevens opdrachtgever. 

In totaal hebben we 12 proefsleuven opgegraven. Dit 
heeft twee middeleeuwse vindplaatsen opgeleverd 
(fig. 18 en 19):

- vindplaats 1 Noorddorpsweg ter hoogte van de 
proefsleuven WP 1 en WP4
- vindplaats 2 achter Noordweg 463 ter hoogte van 
proefsleuf WP8
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Beide vindplaatsen zijn op basis van de sporensituatie 
in de sleuven globaal van contouren voorzien. De 
vindplaats 1 Noorddorpsweg wordt waarschijnlijk aan 
de noordzijde begrensd door een latere, brede sloot.
De vindplaats beslaat een oppervlakte van ongeveer 
3600 m2. De vindplaats 2 achter Noordweg 463 is 
ongeveer 2000 m2 groot. 

In de overige proefsleuven zijn geen archeologische 
sporen gevonden die een aanwijzing van een 
vindplaats rechtvaardigen. 

6.2  Onderzoeksvragen

Specifiek gelden de volgende onderzoeksvragen:

- Zijn in de ondergrond ter hoogte van de 
onderscheiden verwachtingsniveaus archeologische 
sporen en vondsten aanwezig? Zo ja, welke sporen, 
structuren en vondsten zijn dit?

- Onderzoeksgebied Noorddorpsweg fase 1

In de noordelijke helft van dit onderzoeksgebied zijn 
de proefsleuven WP2 en WP3 opgegraven. In deze 
putten zijn vrijwel uitsluitend (sub)recente ploeg-, 
paal- en greppel- of slootsporen gevonden. Alleen 
in het zuidelijk deel van WP3 dateren enkele sloot- 
en greppelsporen mogelijk van oudere datum. In de 
putten zijn geen vondsten gedaan.

In de zuidelijke helft is in de proefsleuven WP1 en 
WP 4 een sporenconcentratie aangesneden. Het gaat 
om paal- en kuilsporen, greppelsporen, waaronder 
een kringgreppel, en slootsporen. Van het vlak en 
uit de enkele gecoupeerde sporen komen vondsten 
bestaande uit aardewerk, dierlijk bot, een ijzeren 
corrosieklontje (mogelijk deel van een  nagel) en een 
fragment leisteen. Het aardewerk dateert globaal 
gesproken tussen 1100 en 1300. Het greppelspoor 
S7 vertegenwoordigt mogelijk een latere fase. Het 
bevatte een scherf die tussen 1350 en 1450 dateert en 
een scherf die tussen 1450 en 1650 dateert.

- Onderzoeksgebied Midden fase 1

In het zuidelijk perceel van dit gebied is in WP5 zijn 
enkele recente paalspoortjes en een dagzomende laag 
gevonden. Er was geen sprake van archeologische 
sporen en vondsten.

Centraal in het onderzoeksgebied zijn de proefsleuven 
WP6 en WP7 aangelegd. Zij bevatten enkel (sub)
recente sporen en geen archeologische vondsten.

In het noordelijk deel van het gebied is in proefsleuf WP8 
opnieuw een middeleeuwse vindplaats aangesneden. 
Waar het oostelijk deel van de werkput vrij was van 
archeologische sporen en vondsten, bevonden zich 
in de westelijke helft verschillende kuilsporen, een 
kringgreppelspoor en een (later?) greppelspoor. De 
vindplaats ligt op de uiterste westelijke rand van 
de kreekrug en het laatst genoemde greppelspoor 
bevindt zich ter hoogte van de overgang van de 
kreekrug naar het poelgebied. Uit het kuilspoor (S77) 
komen scherven uit de periode 900-1200, uit het 
kuilspoor S76 komt een scherf gedateerd in 1300-1350 
en uit spoor S79 komen scherven uit de periode 1150-
1300. Overige vondsten zijn een klein fragment bot en 
een grotere brok verbande klei met een afgestreken 
zijde.  

 

- Onderzoeksgebied Zuid-West fase 1

Op het zuidoostelijk perceel van dit gebied is proefsleuf 
WP9 opgegraven. In deze sleuf is aan het oostelijke 
einde een greppelspoor (S85) gedocumenteerd die in 
zijn vulling dierlijk bot, baksteenbrokken, waarvan één 
met verglazing, en drie aardewerkscherven bevatte. 
De scherven dateren tussen 1100 en 1350. De rest van 
de sleuf was verder leeg van archeologische sporen en 
vondsten.

In het zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied 
is eveneens in de top van kreekafzettingen WP10 
aangelegd. Op een klein paalspoortje na traden geen 
sporen of vondsten op.

In het noordelijke deel van het gebied zijn de 
proefsleuven WP11 en WP12 opgegraven. Het vlak 
is aangelegd op het niveau waar de top van het 
onderliggend Hollandveen deels nog aanwezig is. 
In de werkputten bleek dat het veen grotendeels 
was gemoerneerd. Anders dan de delen van 
moerneringskuilen en een insteek van een sloot zijn 
er geen archeologische sporen of vondsten gevonden.

- Hoe kunnen de sporen, structuren en vondsten 
worden geïnterpreteerd en gedateerd?

Zie ook de beantwoording van de vorige vraag.

Rond de vondstlocatie in de werkputten 1 en 4 
hebben we vindplaats 1 Noorddorpsweg van (rechte) 
contouren voorzien. De sporen en vondsten wijzen 
op de aanwezigheid van een laatmiddeleeuwse rurale 
nederzetting, zoals we die kennen uit bijvoorbeeld 
de opgraving Hazenburg II Arnemuiden (Meijlink 
en Silkens 2018). De nederzetting dateert in de 
periode 1100-1300, met mogelijk een latere fase. in 
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de veertiende - vijftiende eeuw. Een opgraving zal de 
uiteindelijke contouren en aard van vindplaats moeten 
duiden.

Rond de sporenconcentratie in werkput 8 hebben 
we vindplaats 2 achter Noordweg 463 van (rechte) 
contouren voorzien. Ook hier wijzen de sporen en 
de vondsten op een rurale nederzetting uit de late 
middeleeuwen. Het gaat om een vindplaats uit de 
periode tussen 1100 en 1350. De vindplaats lijkt wel 
kleiner dan vindplaats 1 Noorddorpsweg en doet 
meer denken aan de vindplaats Lammerenburgweg 
te Vlissingen al dateert deze wat eerder (Meijlink 
en Silkens 2019). Uiteindelijk zal een opgraving de 
contouren en de preciezere aard moeten duiden.

Beide vindplaatsen liggen op ca. 500 meter afstand van 
het voormalige kasteel Popkensburg dat vermoedelijk 
in de 13e eeuw is gebouwd. De vindplaatsen dateren 
globaal gesproken in de twaalfde en/of dertiende 
eeuw en maakten hoogstwaarschijnlijk onderdeel uit 
van hetzelfde landschappelijke decor als het kasteel.  
De bewoners van de rurale nederzettingen van 
vindplaats 1 en 2 zullen dan ook in verband hebben 
gestaan met het kasteel. Hierbij kan men denken aan 
het in pacht hebben van gronden en het moeten 
afstaan van tienden / delen van de oogst.

- Is er daarnaast verder nog sprake van stratigrafisch te 
onderscheiden fenomenen?

In de grondboringen 5 en 6 in onderzoeksgebied 
Zuid-West fase 1 was een intacte top van het 
onderliggend Hollandveen aangeboord. Hier konden 
nog archeologische resten uit de ijzertijd en/of de 
Roeminse tijd verwacht worden. In de proefsleuven 
ter plaatse aangelegd bleek het veen toch grotendeels 
weg te zijn gestoken tijdens middeleeuwse 
moerneringsactiviteiten.

In het onderzoeksgebied Noorddorpsweg is op 
plaatsen nog een restant van een oude bouwvoor 
bewaard gebleven.

- Is een fasering tussen verschillende sporen, structuren 
en vondsten aan te brengen en hoe luidt deze?

Ter hoogte van vindplaats 1 Noorddoprsweg vertoont 
het greppelspoor S7 een oversnijding van overige 
sporen en ook later te dateren aardewerk dan is 
verzameld uit enkele overige sporen. Het grondspoor 
S7 kan een latere fase van een nederzetting 
vertegenwoordigen, maar ook van later agrarisch 
gebruik van het terrein.

- Wat is de mate van conservering van de sporen, 
structuren en vondsten?

Ter hoogte van de vindplaats 1 Noorddorpsweg lijkt 
het grootste deel van de sporen goed bewaard. Op 
plaatsen is nog een restant van een oude bouwvoor 
te zien. Dit geeft aan dat de sporen niet of nauwelijks 
afgetopt zullen zijn.

Ter hoogte van vindplaats 2 achter Noordweg 463 
ligt dit anders. Hier lijken de sporen wel afgetopt. De 
kuilsporen zijn niet diep bewaard. De haarscherpe grens 
tussen bouwvoor en de top van de kreekafzettingen 
lijkt aftopping te bevestigen.

De overwegend bij de aanleg van het vlak verzamelde 
vondsten vertonen een matige conservering, vooral 
bij vindplaats 2 zijn verschillende verweerd. Vondsten 
uit coupes lijken een betere conservering te vertonen.

Uit het spaarzaam gevonden botmateriaal valt geen 
goed algemeen beeld van de conserveringsgraad van 
dit materiaal af te leiden. De verwachting is dat het 
botmateriaal uit diepere grondsporen een redelijke 
conservering zullen laten zien.

6.3  Waardestelling & selectieadvies

Ondertaande waardestelling voldoet aan de 
kwaliteitseisen VS06 en de bijlage IV Waarderen van 
vindplaatsen, aan de hand van de waarderingstabel 
VS06 van de KNA versie 4.1 (zie tabel 1 en 2)

- Wat is de waardering (volgens de waarderingstabel 
KNA versie 4.1 VS06) van de vindplaatsen?

- Vindplaats 1 Noorddorpsweg  (zie ook tabel 1)

Op de Belevingswaarde wordt niet gescoord. De 
vindplaats is niet zichtbaar vanaf het maaiveld, 
heeft onder de grond niet een vorm die uitblinkt 
in schoonheid en bevat bijvoorbeeld ook geen 
herinneringswaarde.

Bij de Fysieke kwaliteitswaarde scoort de vindplaats 
hoog op het criterium Gaafheid. Er zijn duidelijke 
grondsporen aanwezig die nauwelijk lijken te 
zijn afgetopt. Aan de noordzijde is de vindplaats 
vermoedelijk voor een deel vergraven bij de aanleg 
van een latere sloot. Naar het zuiden toe lijkt ook 
de ruimtelijke spreiding van de grondsporen intact 
gebleven. De goed bewaarde grondsporen, vooral 
de diepere, zullen eveneens redelijk tot goed 
geconserveerde vondsten en paleo-ecologische 
resten bevatten. Dit zijn we gewend in de Zeeuwse 
kleiige ondergrond, maar blijkt uit enkele coupes ter 

35



395250 395250

395325 395325

395400 395400

395475 395475

31050

31050

31125

31125

31200

31200

31275

31275

31350

31350

394275 394275

394350 394350

394425 394425

394500 394500

31125

31125

31200

31200

31275

31275

31350

31350

Fig. 18 Overzicht proefsleuven 1 t/m 4 en vindplaats 1 Noorddorpsweg geel omlijnd.

Fig. 19 Overzicht proefsleuven 5 t/m 8 en vindplaats 2 Achter Noordweg 463 geel omlijnd.
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plaatse.

Op het criterium Conservering wordt daarom 
gemiddeld tot hoog gescoord. De ijzeren vondsten 
vertonen zware corrosie, maar kunnen, als zij uit 
diepere sporen te voorschijn komen, een betere 
conservering vertonen. Vooral organische vondsten 
worden in de Zeeuwse ondergrond in de regel redelijk 
tot goed geconserveerd.

Bij de Inhoudelijke kwaliteitswaarde wordt gemiddeld 
tot hoog op het criterium Zeldzaamheid gescoord. 
Vooral in de laatste twintig jaar zijn op Walcheren 
verschillende (laat)middeleeuwse vindplaatsen 
opgegraven. Dat maakt dat deze vindplaatsen aan 
zeldzaamheid verliezen. Aan de andere kant vertonen 
de verschillende vindplaatsen vaker verschillende 
inrichtingen van de vermoede huisplaats. Zo laten de 
vindplaatsen in het tracé van de N57 bij Serooskerke 
huisplattegronden met paalsporen zien (Dijkstra en 
Zuidhoff 2011, Van ‘t Veer en Dijkstra 2011 en Van 
‘t Veer 2011), is het vermoeden dat bij Arnemuiden 
gebouwen op podia waren gebouwd (Meijlink en 
Silkens 2018), vertoont een plattegrond bij Vlissingen 
mogelijk een eerste fase met een soort potstal (Meijlink 
en Silkens 2019) en kennen we enkele vindplaatsen, 
waar het gewoonweg gissen is naar locatie en aard van 
bebouwing (bijv. Meijlink en Silkens 2020 en Uleners 
2016). Dit maakt dat elke laatmiddeleeuwse vindplaats 
op zichzelf een zeldzaam karakter vertoont.

Als gevolg van het bovenstaande scoort de vindplaats 
op het criterium Informatiewaarde hoog. Hopelijk 
kan deze vindplaats toch enkele antwoorden geven 
op vragen over laatmiddeleeuwse bouwwijzen op de 
Walcherse kreekruggen.

Hetzelfde geldt voor het criterium Ensemblewaarde. 
De vindplaats hoort prachting in het ensemble van 
middeleeuwse vlaknederzettingen gelegen op de 
Walcherse kreekruggen en specifiek op de brede 
kreekrug tussen Middelburg en Serooskerke. Hier 
kennen we verschillende middeleeuwse vindplaatsen. 
Onderzoek naar deze vindplaats zal het beeld 
over de middeleeuwse ruimtelijke ontwikkeling 
en bevolkingsdichtheid op het voormalige eiland 
aanvullen en verrijken. Binnen de synchrone context 
kan, zoals gezegd, de vindplaats antwoorden opleveren 
op de vele vragen die bestaan over de erfinrichting en 
de bouwwijzen, die vaker heel moeilijk archeologisch 
te duiden blijken. Daanaast is de vindplaats van 
waarde bij het verschaffen van het diachrone beeld 
van de ontwikkeling van de middeleeuwse bewoning 
door de eeuwen heen.

Tenslotte wordt ook middelhoog gescoord op 
Representativiteit. De vindplaats is karakteristiek voor 
Zeeland en specifiek voor Walcheren. Zie hiervoor ook 

bovenstaande beschrijvingen. Zoals gezegd kennen 
we verschillende vergelijkbare vindplaatsen op 
Walcheren. Sommige zijn al opgegraven. Enkele zijn 
deels opgegraven. Wat rest van deze vindplaatsen is 
beschermd via bestemmingsplannen. 

- Vindplaats 2 achter Noordweg 463 (zie ook tabel 2)

De aard en de datering van vindplaats 2 is vrijwel 
gelijk aan die van vindplaats 1. De waardering, zoals 
die voor vindplaats 1 geldt, kan vrijwel één op één 
overgenomen worden voor vindplaats 2. (Zie ook tabel 
2)

De verschillen met vindplaats 1 zijn, dat vindplaats 
2 een stuk kleiner lijkt en dat de sporen een minder 
goede conservering vertonen. De sporen lijken 
afgetopt, maar zijn wel nog ‘leesbaar’. De kans is er dat 
een aantal ondiepe sporen volledig bij de aftopping 
van de kreekrug alhier verdwenen zijn. De slechtere 
conservering keert terug in de waarderingstabel. 

Zoals in onderstaande tabel 1 is te zien, scoort de 
vindplaats 1 bovengemiddeld (6 punten) op de 
waarde Fysieke kwaliteit en geldt daarmee in principe 
als behoudenswaardig. 

Vervolgens scoort de vindplaats 1 ook bovengemiddeld 
(7 of meer punten) op de Inhoudelijke kwaliteit. Dat 
maakt de vindplaats behoudenswaardig.

Volgens de tabel 2 voor vindplaats 2 scoort deze 
ook bovengemiddeld (5 punten) op de waarde 
Fysieke kwaliteit en geldt hij eveneens in principe als 
behoudenswaardig. 

Net als vindplaats 1 scoort de vindplaats 2 
bovengemiddeld (7 of meer punten) op de 
Inhoudelijke kwaliteit. Dat maakt ook deze  vindplaats 
behoudenswaardig.

- Welke vervolgstappen worden geadviseerd?

Op basis van de waardering hebben we een 
selectieadvies opgesteld in overeenstemming met 
de waardering, het heersend archeologiebeleid en de 
vigerende selectiecriteria.

De bovenstaande waardering geeft aan dat we 
met twee behoudenswaardige vindplaatsen te 
maken hebben. Dit leidt tot het advies om de beide 
vindplaatsen te behouden. 

Rechtvaardiging voor dit advies is grotendeels 
bij voorgaande waardering verwoord. Binnen 
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de onderzoeksthema’s van het Walcherse 
archeologiebeleid is onderzoek naar laatmiddeleeuwse 
rurale nederzettingen als zodanig niet uitgeschreven, 
maar is ergens te vangen tussen de beide volgende 
thema’s:

- De vroegmiddeleeuwse ringwalburgen en de 
bijbehorende nederzettingen.

Onder de subthema’s valt onder meer de reconstructie 
van de leefwijzen en leefomstandigheden. Daarnaast 
vormen natuurlijk de inrichting van de ringwalburgen 
en de eventuele resten van de invallen door de 
Vikingen belangrijke onderwerpen.

- De ontwikkelingsgeschiedenis van de 
Walcherse steden en dorpen in de Middeleeuwen.

Onder de subthema’s moet ook hier de reconstructie 
van de leefwijzen en leefomstandigheden van de 
mensen meegenomen worden, zodat gewerkt kan 
worden aan een overzicht van de leefwijzen van de 
Zeeuwen door de geschiedenis heen. Daarnaast is 
natuurlijk de ontwikkeling van de steden interessant en 
de stichting vanuit deze steden van de parochiedorpjes 
verspreid over de kreekruggen. Vliedbergen vormen 
natuurlijk ook een subthema, vooral waar zij aan de 
basis stonden van de stichting van de dorpjes.

We achten de vindplaatsen alleen niet van een 
dergelijk hoge waarde dat bij de gemeente Middelburg 
op aanpassing van de ontwikkelingsplannen 
aangedrongen moet worden om de vindplaatsen 
in situ te behouden. We adviseren dan ook om 
de vindplaatsen door middel van opgraving te 
onderzoeken en daarmee tot het zogenaamde behoud 
ex situ te besluiten. 

6.4  Conclusies en advies

Het proefsleuvenonderzoek ten westen van Sint 
Laurens in de onderzoeksgebieden Noorddorpsweg 
fase 1, Midden fase 1 en Zuid-West fase 1 heeft de 
lokalisering van twee vindplaatsen opgeleverd, 
namelijk (zie fig. 18 en 19):

- Vindplaats 1 Noorddorpsweg

- Vindplaats 2 achter Noordweg 463

In beide gevallen gaat het om laatmiddeleeuwse 
vindplaatsen, globaal uit de periode tussen 1100 en 
1350. Mogelijk is bij vindplaats 1 nog sprake van een 
tweede fase uit de periode 1450-1550.

Beide vindplaatsen liggen op ca. 500 meter afstand van 
het voormalige kasteel Popkensburg dat vermoedelijk 

in de 13e eeuw is gebouwd. De vindplaatsen maakten 
daarmee onderdeel uit van hetzelfde landschappelijke 
decor als het kasteel. De bewoners van de rurale 
nederzettingen van vindplaats 1 en 2 zullen dan ook in 
verband hebben gestaan met het kasteel. Hierbij kan 
men denken aan het in pacht hebben van gronden en 
het moeten afstaan van tienden / delen van de oogst.

De beide vindplaatsen zijn op grond van hun Fysieke 
en Inhoudelijke kwaliteit als behoudenswaardig 
gewaardeerd. De WAD geeft op basis van deze 
waardering het advies af om beide vindplaatsen te 
behouden door behoud ex situ, dat wil zeggen door 
het uitvoeren van een opgraving.

Het doel van opgraven is conservering ex situ: Het 
documenteren van gegevens en het veiligstellen van 
materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te 
behouden die van belang is voor kennisvorming over 
het verleden.

Specifiek is het doel van de opgraving van beide 
vindplaatsen om het archeologisch beeld van 
middeleeuwse nederzettingen in het landschap aan 
te vullen. Er bestaan nog veel vragen over de invulling 
van huisplaatsen en boerenerven in de middeleeuwen. 
Dit ondanks enkele recente opgravingen van 
gelijksoortige opgravingen. De aard en de bouwwijze 
van toenmalige gebouwen is met grote regelmaat 
niet of nauwelijks archeologisch te herleiden, terwijl 
aan de hand van andersoortige grondsporen in 
de vorm van kuilen, greppels en bijvoorbeeld ook 
kringgreppels rond voormalige hooimijten(?) en het 
vondstmateriaal uit deze sporen de aanwezigheid 
van een permanente bewoning op een huisplaats of 
boerenerf verondersteld mag worden. 

De opgraving moet uitgevoerd worden door een  
hiertoe gecertificeerd onderzoeksbureau of instantie 
volgens een programma van eisen dat is goedgekeurd 
door de bevoegde overheid.

Het advies luidt verder om de delen van de  
onderzoeksgebieden buiten de contouren van de 
vindplaatsen vrij te stellen van verder onderzoek en 
om hier de dubbelbestemming Waarde Archeologie 
te laten vallen. Na uitvoering van de opgraving 
van de vindplaatsen kan ook op deze locaties de 
dubbelbestemming vervallen.

Het is niet geheel uit te sluiten dat er buiten de 
archeologisch onderzochte gebieden toch nog 
archeologische resten aanwezig zijn. We adviseren 
daarom de uitvoerder van het grondwerk te wijzen 
op de plicht archeologische vondsten te melden 
bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in de 
Erfgoedwet 2016, artikel 5.10. 
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Waarden Criteria Score Parameters
Beleving Schoonheid

0
• Zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement
• Vorm en structuur
 • Relatie met omgeving

Herinneringswaarde
0

• Verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenis
• Associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis

Fysieke 
kwaliteit

Gaafheid

3

• Aanwezigheid sporen
• Gaafheid sporen
• Ruimtelijke gaafheid
• Stratigrafie intact
• Mobilia in situ
• Ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling
• Ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen
• Aanwezigheid antropogeen biochemisch residu
• Stabiliteit van de natuurlijke omgeving

Conservering
3

• Conservering artefacten (metaal/overig)
• Conservering organisch materiaal

Inhoudelijke 
kwaliteit

Zeldzaamheid

2

• Het aantal vergelijkbare vindplaatsen (complextypen) van 
goede fysieke kwaliteit uit dezelfde periode, binnen dezelfde 
archeoregio, waarvan de aanwezigheid is vastgesteld
• Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart 
(indien mogelijk/vereist)

Informatiewaarde

3

• Opgraving/onderzoek van vergelijkbare vindplaatsen binnen 
dezelfde archeoregio (minder/meer dan 5 jaar geleden; volledig/
partieel)
• Recent en systematisch onderzoek in de betreffende 
archeoregio
• Recent en systematisch onderzoek van de betreffende 
archeologische periode
• Passend binnen vastgesteld onderzoeksprogramma van 
universitair instituut, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of 
anderen

Ensemblewaarde

3

• Synchrone context (voorkomen van vindplaatsen uit dezelfde 
periode binnen de microregio)
• Diachrone context (voorkomen van vindplaatsen uit op een 
volgende perioden binnen de microregio)
• Landschappelijke context (fysisch- en historisch-geografische 
gaafheid van het contemporaine landschap)
• Aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de 
directe omgeving

Representativiteit

2

• Kenmerkendheid voor een bepaald gebied en/of periode
• Het aantal vergelijkbare vindplaatsen van goede fysieke 
kwaliteit uit dezelfde periode binnen dezelfde archeoregio 
waarvan de aanwezigheid is vastgesteld en waarvan behoud is 
gegarandeerd
• Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart

Tabel 1 Vindplaats 1 Noorddorpsweg. Overzichtstabel Waarderingscriteria en Parameters volgens KNA 4.1 (VS06)
 (waardering 1 = laag / 2 = midden / 3 = hoog)
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0
• Zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement
• Vorm en structuur
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Herinneringswaarde
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• Verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenis
• Associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis
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kwaliteit
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• Aanwezigheid sporen
• Gaafheid sporen
• Ruimtelijke gaafheid
• Stratigrafie intact
• Mobilia in situ
• Ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling
• Ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen
• Aanwezigheid antropogeen biochemisch residu
• Stabiliteit van de natuurlijke omgeving

Conservering
3

• Conservering artefacten (metaal/overig)
• Conservering organisch materiaal

Inhoudelijke 
kwaliteit

Zeldzaamheid

2

• Het aantal vergelijkbare vindplaatsen (complextypen) van 
goede fysieke kwaliteit uit dezelfde periode, binnen dezelfde 
archeoregio, waarvan de aanwezigheid is vastgesteld
• Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart 
(indien mogelijk/vereist)

Informatiewaarde

3

• Opgraving/onderzoek van vergelijkbare vindplaatsen binnen 
dezelfde archeoregio (minder/meer dan 5 jaar geleden; volledig/
partieel)
• Recent en systematisch onderzoek in de betreffende 
archeoregio
• Recent en systematisch onderzoek van de betreffende 
archeologische periode
• Passend binnen vastgesteld onderzoeksprogramma van 
universitair instituut, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of 
anderen

Ensemblewaarde

3

• Synchrone context (voorkomen van vindplaatsen uit dezelfde 
periode binnen de microregio)
• Diachrone context (voorkomen van vindplaatsen uit op een 
volgende perioden binnen de microregio)
• Landschappelijke context (fysisch- en historisch-geografische 
gaafheid van het contemporaine landschap)
• Aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de 
directe omgeving

Representativiteit

2

• Kenmerkendheid voor een bepaald gebied en/of periode
• Het aantal vergelijkbare vindplaatsen van goede fysieke 
kwaliteit uit dezelfde periode binnen dezelfde archeoregio 
waarvan de aanwezigheid is vastgesteld en waarvan behoud is 
gegarandeerd
• Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart

Tabel 2 Vindplaats 2 achter Noordweg 463A. Overzichtstabel Waarderingscriteria en Parameters volgens KNA 4.1 (VS06)
 (waardering 1 = laag / 2 = midden / 3 = hoog)
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L i j s t  a f b e e l d i n g e n  e n  t a b e l l e n

Fig. 1  De onderzoeksgebieden op de topografische kaart en luchtfoto (rood omkaderd). 
Fig. 2 De vorming van een kreekrug. Bron: Rijkstuinbouwconsulentschap, 1951.
Fig. 3 Bodemkaart van Bennema & Van der Meer 1952
Fig. 4 Overzicht van de uitbreidings-plangebieden en onderzoeksgebieden
Fig. 5 Sint-Laurens met gegevens uit ARCHIS 3. Bron: ARCHIS III
Fig. 6 Overzicht van de gezette boringen in onderzoeksgebied Zuid-West fase 1.
Fig. 7 Overzicht van de uiteindelijk gegraven proefsleuven.
Fig. 8 Allesporenkaart van de proefsleuven 1 en 4.
Fig. 9 Allesporenkaart van de proefsleuven 2.
Fig. 10 Allesporenkaart van de proefsleuven 3.
Fig. 11 Allesporenkaart van de proefsleuven 5.
Fig. 12 Allesporenkaart van de proefsleuven 6.
Fig. 13 Allesporenkaart van de proefsleuven 7.
Fig. 14 Allesporenkaart van de proefsleuven 8.
Fig. 15 Allesporenkaart van de proefsleuven 9.
Fig. 16 Allesporenkaart van de proefsleuven 10.
Fig. 17 Allesporenkaart van de proefsleuven 11 en 12.
Fig. 18 Overzicht proefsleuven 1 t/m 4 en vindplaats 1 Noorddorpsweg geel omlijnd.
Fig. 19 Overzicht proefsleuven 5 t/m 8 en vindplaats 2 achter Noordweg 463 geel omlijnd.
Tabel 1 Vindplaats 1 Noorddorpsweg. Overzichtstabel Waarderingscriteria en Parameters volgens KNA 4.1
Tabel 2 Vindplaats 2 achter Noordweg 463A. Overzichtstabel Waarderingscriteria en Parameters volgens 
KNA 4.1 
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zaakidentificatienr toponiem soort onderzoek objectnr beschrijving

2129355100 Noorddorpseweg bureauonderzoek R.W. de Groot 2006 (zie literatuurlijst en beschrijving in tekst)

2141512100 Noorddorpseweg booronderzoek en 

oppervlaktekartering

A. van der Geest en A. de Boer 2007 (zie literatuurlijst en beschrijving in tekst)

Monumentnr. 11326 Popkensburg Complextype: Kasteel; Beschrijving: Terrein met resten van een kasteel uit de Late Middeleeuwen. Kasteel Popkensburg is gesticht in de 2de helft van de 13de eeuw 

en geslecht in 1863; op of dichtbij de locatie zal eertijds ook een werf hebben gelegen. In 1353 is het verbeterd en verfraaid, wellicht zelfs geheel vernieuwd. Uit onder 

meer 17de eeuwse prenten valt op te maken dat er een voor- en hoofdburcht was, beiden rechthoekig. In 1985 is er een opgraving verricht (ROB; opmeting 

muurresten) in verband met de bouw van bejaardenwoningen.

2805770100 Popkensburg melding opgraving 1051264 Het opmeten van muurresten en het verzamelen van enkele vondsten op het terrein van de voormalige Popkensburg, i.v.m. de bouw van bejaardenwoningen. J.A. 

Trimpe Burger, 1986, Sint Laurens (p.156) in Jaarverslag van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1985.

875332 muur LMEB-NTV

552523 kasteel LMEB-NTV

Monumentnr. 13421 Sint Laurens Complextype: Nederzetting, onbepaald Beschrijving: Terrein met daarin de oude dorpskern van Sint-Laurens, daterend uit de Late Middeleeuwen tot de Nieuwe Tijd. 

Het dorp heette eertijds Popkensburg, net als het ambacht en het ten westen van het dorp gelegen kasteel (mon.nr 11326). De kerk is al in 1205 gesticht. De huidige 

kerk werd in 1644 gebouwd op de fundamenten van de in 1566 gesloopte voorganger.

4730508100 Botresten in leidingsleuf vondstmelding 1198613 Botresten gevonden in een leidingsleuf van een nieuw meterkastje op de kruising van de Boudaenstraat en de Van Cittersstraat in Sint Laurens. Het gaat om menselijk 

botmateriaal. Mogelijk is dat het botmateriaal deel uitmaakte van een oud kerkhof. Op de kaart van Visser Roman uit 1680 is wellicht een kerkgebouw (of kapel) te 

herkennen die bij deze kruising stond en later is verplaatst naar de locatie van de huidige dorpskerk, zoals te zien op de kaart van Hattinga uit 1750. De botten zijn na 

onderzoek herbegraven op de begraafplaats van Middelburg. 

1210526 menselijk bot LME-NTV

2086417100 Singelweg booronderzoek Toponiem: Singelweg; Het Bergje Gemeente: Middelburg Provincie: Zeeland Type onderzoek: booronderzoek Aanvang: 14-05-2004 Beeindiging: Geschatte duur: 1 dag 

Onderzoeker(s): A. Visser, J. Boschloo Motief: - Bouwwerkzaamheden Complextype(n): Vliedberg (mogelijk) Datering: Diversen: mogelijke uitbreiding (van 

bebouwing?). Het noordelijkste deel van het terrein betreft een Monument (nr. 11327) van Archeologische Betekenis (Vliedberg, afgegraven) Opm. Bernard Meijlink: 

bij later proefsleuvenonderzoek door ADC is de theorie van een vliedberg ontkracht, maar is wel een vlaknederzetting uit de middeleeuwen aangesneden.

waarneming 1073477 vondsten objectnrs. 273816 -273818 14 scherven LMEA-LMEB; complex objectnrs. 235831-235833 bewoning (inclusief verdediging) LMEA-LMEB

1073478 vondsten objectnrs. 273819 -273821 27 scherven LMEA-LMEB, LMEB-LMEB en LMEA-NTL; complex objectnrs. 172462-172463, 175261 bewoning (inclusief verdediging) 

LMEA-LMEB

1073479 vondsten objectnrs. 273822, 273823 5 scherven LMEB en 5 scherven LMEA-NTM; complex objectnrs. 235834, 237767 bewoning (inclusief verdediging) LMEA-NTM en 

LMEB-LMEB

2150285100 Singelweg proefsleuvenonderzoek 1085788 Tijdens het onderzoek zijn drie proefsleuven aangelegd in kruisvorm. Deze hebben sporen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd opgeleverd in de vorm van (brand-

)kuilen en een beekloop. Een grote hoeveelheid verkleuringen in de vorm van onduidelijke vlekken kon als recente verstoring afgeschreven worden. Resten van een 

Laat Middeleeuwse vliedberg werden niet aangetroffen. De enige duidelijke sporen die in de richting van een middeleeuwse vindplaats wijzen zijn een kuil en een 

greppel in de zuidelijke zone van het plangebied (vindplaats 1). In het noorden van het plangebied werd onder meer een Nieuwe tijd brandkuil aangetroffen. Deze 

vormt een indicatie voor de aanwezigheid van een Nieuwe tijd vindplaats in deze zone van het plangebied (vindplaats 2). Deze vindplaats kan gekoppeld worden aan 

de kaart van Hattinga uit 1750, waarop op deze locatie een boerderij staat aangeduid. Het is duidelijk dat verder onderzoek de mogelijkheid kan bieden om de huidige 

kennis van het middeleeuwse verleden van Sint-Laurens uit te breiden. Aangezien vooralsnog onduidelijk is wat de begrenzing is van de zuidelijke vindplaats 

(vindplaats 1) wordt er geadviseerd om een aanvullend proefsleuvenonderzoek uit te voeren in deze zone van het plangebied. Verder onderzoek naar de Nieuwe Tijd 

boerderij in het noorden van het plangebied wordt niet geadviseerd. Rapport: G. Labiau, 2007, Gemeente Middelburg, Sint -Laurens: AMK-terrein 11327 (Z), IVO in de 

vorm van proefsleuven.

301345-301348 27 scherven LMEA-NTL, 25 kogelpotscherven VMEC-LMEB, 4 scherven LIJT-NTL, 19 scherven VMED-LMEA

381545-381546 1 kuilspoor Neol- NTL  (opmerking Bernard Meijlink: nogal onzinnig ruim gedateerd :-) ), 1 greppelspoor (Meso-NTL (opmerking BM: nog ruimer gedateerd :-))

209902-209907 in archis zijn zes objectnummers onder complexen aangemaakt zonder beschrijving en met verschillende onzinnige dateringen

2124657100 Leliëndaalseweg, Sint-Laurens 

Zuid

bureauonderzoek R. de Groot & J. Huizer, 2006, Woningbouwlocatie Sint-Laurens Zuid-West Sint-Laurens, gemeente Middelburg. (Zie litereatuurlijst en beschrijving in tekst)

2139691100 Sint-Laurens Zuid-West booronderzoek 1094793 Op basis van het bureauonderzoek worden archeologische resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd verwacht in het Hollandveen Laagpakket. Het Hollandveen 

Laagpakket kent antropogene verstoringen: moernering. Door de moernering vanaf de late middeleeuwen zijn deze oudere resten mogelijk vernietigd. Met name in 

het westelijk deel is er sprake geweest van grootschalige moernering (boring 128 t/m 151), daarnaast zijn in het hele gebied, verspreid sporen van moernering 

aangetroffen. Naast antropogene verstoringen zijn er natuurlijke verstoringen in het plangebied: door het inslijpen van kreken en veenontwateringsgeulen zal (de top 

van) het veen geërodeerd zijn, zodat eventueel in het veen aanwezige ondiepe archeologische sporen verdwenen zijn. Diepere sporen kunnen echter bewaard zijn 

gebleven, te denken valt aan omheinigen en palenrijen ten behoeve van woningbouw. De ervaringen in Ellewoutsdijk laten zien dat het uitblijven van vondsten tijdens 

het booronderzoek, in combinatie met moerneringsputten, tijdens de opgraving toch goed geconserveerde vindplaatsen aan het licht kan brengen. In totaal zijn in 3 

boringen vondsten aangetroffen, alle met een datering in de nieuwe tijd (zie tabel 2). Deze vondsten kunnen niet gerelateerd worden aan bebouwing in deze periode. 

Het is mogelijk dat de moerneringsputten uit de late middeleeuwen in deze periode gedicht werden, waarbij naast puin ook afval gebruikt werd. S. Koeman & H. 

Kremer, 2007, Karterend veldonderzoek d.m.v. boringen, Sint-Laurens Zuid-West te Sint Laurens, Gemeente Middelburg, 

327121-327127 41 scherven met dateringen tussen LMEB en NTL

249506-249512 7 complexen aangemaakt als complextype niet te bepalenmet dateringen tussen LMEB en NTL

4567715100 Pronkenburgseweg vondstmelding 1142502 detectorvondst: muntfibula LMEA

4021271100 Brigdamme vondstmelding 1116261-

1116271

Particulier uit Oost-Souburg vond met zijn metaaldetector op een akker bij Sint Laurens diverse interessante metalen voorwerpen. Ze dateren uit de periode vroege 

Middeleeuwen-Nieuwe tijd. De RD-coördinaten zijn bij benadering.

3259670100 vondstmelding 1093980 vondsten objectnrs. 772890-772891 De heer A. de Jager uit Oost-Souburg vond met de metaaldetector een glasstempel en een zegelring uit de Nieuwe tijd op een 

akker bij St. Laurens.
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Rapportage Archeologisch Booronderzoek

Project: Uitbreiding Sint Laurens
MISL_019_003

Plaats: Sint Laurens
Gemeente: Middelburg

Opdrachtgever: Gemeente Middelburg

Kaartblad: 65B
OM-nummer: 4750175100
Bepaling Locatie: dgps
Bepaling Maaiveldhoogte: dgps

Verklaring boorschema

Bijmengsel 2

Bijmengsel 1

Grondsoort

Zand

Klei

Veen

Silt

Humus

Grind



Walcherse Archeologische Dienst

Project: Uitbreiding Sint Laurens
Beschrijver: B. Silkens X: 31165.60 Y: 394011.52 Z: -0.52

Boring: 1
Datum: 28-11-2019 
Maaiveld: akker

Lithologie: Zand, matig siltig Sterk humeus Slap Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Ondergrens: 50 -mv NAP: -1.02 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Licht Bruin-Grijs 
Opmerking: 
Ondergrens: 55 -mv NAP: -1.07 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Licht Bruin-Grijs 
Bodem: Volledig geoxideerd 
Opmerking: Vuil 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Kreekrugafzettingen 
Ondergrens: 67 -mv NAP: -1.19 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Licht Bruin-Grijs 
Bodem: Volledig gereduceerd 
Opmerking: Vuil 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Kreekrugafzettingen 
Ondergrens: 150 -mv NAP: -2.02 Boortype: Edelman 7 

Project: Uitbreiding Sint Laurens
Beschrijver: B. Silkens X: 31149.27 Y: 394040.81 Z: -0.61

Boring: 2
Datum: 28-11-2019 
Maaiveld: akker

Lithologie: Klei, zwak zandig Matig humeus Stevig Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Bouwvoor Weinig roestvlekken 
Ondergrens: 50 -mv NAP: -1.11 Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, zwak siltig Stevig Grijs-Bruin 
Bodem: Weinig roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Poelafzettingen 
Ondergrens: 165 -mv NAP: -2.26 Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, zwak siltig Matig stevig Grijs 
Bodem: Volledig gereduceerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Wormer Lithogenese: Poelafzettingen 
Ondergrens: 185 -mv NAP: -2.46 Boortype: Edelman 7 



Walcherse Archeologische Dienst

Project: Uitbreiding Sint Laurens
Beschrijver: B. Silkens X: 31178.26 Y: 394127.11 Z: -0.63

Boring: 3
Datum: 28-11-2019 
Maaiveld: akker

Lithologie: Klei, matig siltig Sterk humeus Slap Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Ondergrens: 40 -mv NAP: -1.03 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, zwak zandig Stevig Bruin-Grijs 
Bodem: Weinig roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Poelafzettingen 
Ondergrens: 80 -mv NAP: -1.43 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, matig siltig Matig slap Grijs-Bruin 
Bodem: Vulling veenextractiekuil Volledig gereduceerd 
Ondergrens: 185 -mv NAP: -2.48 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Klei, sterk siltig Donker Grijs 
Bodem: Vulling veenextractiekuil Volledig gereduceerd 
Ondergrens: 250 -mv NAP: -3.13 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Veen, zwak zandig Donker Bruin Zeggeveen 
Lithostratigrafie: Hollandveen Laagpakket 
Ondergrens: 255 -mv NAP: -3.18 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Klei, sterk siltig Grijs 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Wormer 
Ondergrens: 275 -mv NAP: -3.38 Boortype: Steekguts 3 



Walcherse Archeologische Dienst

Project: Uitbreiding Sint Laurens
Beschrijver: B. Silkens X: 31161.19 Y: 394174.44 Z: -0.76

Boring: 4
Datum: 28-11-2019 
Maaiveld: akker

Lithologie: Klei, matig siltig Sterk humeus Slap Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Ondergrens: 40 -mv NAP: -1.16 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, zwak zandig Stevig Bruin-Grijs 
Bodem: Weinig roestvlekken Volledig geoxideerd 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Poelafzettingen 
Ondergrens: 90 -mv NAP: -1.66 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Slap Bruin-Grijs 
Gruis van schelpen 

Bodem: Veel roestvlekken Volledig geoxideerd 
Ondergrens: 105 -mv NAP: -1.81 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Klei, matig siltig Donker Grijs 
Bodem: Volledig gereduceerd 
Ondergrens: 180 -mv NAP: -2.56 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Steekguts 2 

Lithologie: Veen, zwak zandig Stevig Donker Bruin 
Lithostratigrafie: Hollandveen Laagpakket 
Ondergrens: 193 -mv NAP: -2.69 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Veen, zwak zandig Stevig Bruin 
Lithostratigrafie: Hollandveen Laagpakket 
Ondergrens: 205 -mv NAP: -2.81 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Veen, zwak zandig Stevig Bruin 
Lithostratigrafie: Hollandveen Laagpakket 
Ondergrens: 232 -mv NAP: -3.08 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Klei, sterk siltig Blauw-Grijs 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Wormer 
Ondergrens: 270 -mv NAP: -3.46 Boortype: Steekguts 3 



Walcherse Archeologische Dienst

Project: Uitbreiding Sint Laurens
Beschrijver: B. Silkens X: 31118.45 Y: 394153.61 Z: -1.29

Boring: 5
Datum: 28-11-2019 
Maaiveld: akker

Lithologie: Klei, matig siltig Sterk humeus Slap Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Ondergrens: 40 -mv NAP: -1.69 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, zwak zandig Stevig Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Weinig roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Poelafzettingen 
Ondergrens: 85 -mv NAP: -2.14 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Veen, zwak zandig Stevig Donker Bruin 
Opmerking: Veraard 
Lithostratigrafie: Hollandveen Laagpakket 
Ondergrens: 140 -mv NAP: -2.69 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Veen, zwak zandig Stevig Bruin 
Lithostratigrafie: Hollandveen Laagpakket 
Ondergrens: 185 -mv NAP: -3.14 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Klei, sterk siltig Matig slap Blauw-Grijs 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Wormer 
Ondergrens: 280 -mv NAP: -4.09 Boortype: Steekguts 3 

Project: Uitbreiding Sint Laurens
Beschrijver: B. Silkens X: 31126.91 Y: 394100.82 Z: -1.16

Boring: 6
Datum: 28-11-2019 
Maaiveld: akker

Lithologie: Klei, matig siltig Sterk humeus Matig slap Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Archeologie: Bkst 
Opmerking: 30m ten noorden van boring 6 
Ondergrens: 40 -mv NAP: -1.56 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, zwak zandig Stevig Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Weinig roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Poelafzettingen 
Ondergrens: 70 -mv NAP: -1.86 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Veen, zwak zandig Stevig Donker Bruin 
Opmerking: Veraard 
Lithostratigrafie: Hollandveen Laagpakket 
Ondergrens: 110 -mv NAP: -2.26 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Veen, zwak zandig Stevig Bruin 
Lithostratigrafie: Hollandveen Laagpakket 
Ondergrens: 200 -mv NAP: -3.16 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Steekguts 3 

Lithologie: Klei, sterk siltig Matig slap Blauw-Grijs 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Wormer 
Ondergrens: 255 -mv NAP: -3.71 Boortype: Steekguts 3 



Walcherse Archeologische Dienst

Project: Uitbreiding Sint Laurens
Beschrijver: B. Silkens X: 31120.93 Y: 394129.61 Z: -1.25

Boring: 7
Datum: 28-11-2019 
Maaiveld: akker

Lithologie: Klei, matig siltig Sterk humeus Matig slap Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Archeologie: Bkst 
Opmerking: 30m ten noorden van boring 6 
Ondergrens: 40 -mv NAP: -1.65 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, zwak zandig Sterk humeus Matig stevig Donker Bruin Ja-gevlekt 
Bodem: Slootvulling Weinig roestvlekken 
Archeologie: Bkst+, HK 
Lithogenese: Poelafzettingen 
Ondergrens: 105 -mv NAP: -2.30 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, matig siltig Matig slap Grijs-Bruin Ja-gevlekt 
Bodem: Vulling veenextractiekuil Volledig gereduceerd 
Opmerking: Veenbrokken 
Ondergrens: 170 -mv NAP: -2.95 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Steekguts 3 
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Project: Walcherse Archeologische Dienst
Gemeente: 

Plaats:

Zaakid: 5E+09 blad: 1

SPOOR PUT VLAK SPOORTYPE GECOUPEERD AFGEWERKT DIEPTE (cm) BEGINPERIODE EINDPERIODE STRUCTUUR OBJECTRELATIE OBJECTTYPE OBJECTNUMMER OPMERKING

1 1 1 LK-Ploegspoor WAAR ONWAAR 10 RECENT Spoor Recent

2 1 1 GL-Sloot WAAR ONWAAR NT NT Spoor Watergang, breed

3 1 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR Spoor

4 1 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

5 1 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

6 1 1 GF-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor Lijkt vrij recent

7 1 1 GL-Greppel WAAR ONWAAR 12 Spoor

8 1 1 GF-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

9 1 1 LG-Laag ONWAAR ONWAAR Spoor

10 1 1 GF-Kuil WAAR ONWAAR 24 Spoor

11 1 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

12 1 1 LG-Laag ONWAAR ONWAAR Spoor Zone met veel schelpresten

13 1 1 GL-Kringgreppel WAAR ONWAAR 14 Spoor Mogelijke hooimijt

14 1 1 GF-Kuil ONWAAR ONWAAR RECENT RECENT Spoor

15 1 1 GL-Sloot ONWAAR ONWAAR Spoor

16 1 1 GF-Kuil WAAR ONWAAR 3 RECENT RECENT Spoor

17 1 1 GL-Sloot ONWAAR ONWAAR Spoor

18 1 1 GF-Kuil WAAR ONWAAR 12 Spoor

19 1 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

1000 1 1 GEO-Laag ONWAAR ONWAAR Kreekrug, natuurlijk

1000 2 1 GEO-Laag ONWAAR ONWAAR Kreekrug, natuurlijk

1000 3 1 GEO-Laag ONWAAR ONWAAR Kreekrug, natuurlijk

1000 4 1 GEO-Laag ONWAAR ONWAAR Kreekrug, natuurlijk

1000 5 1 GEO-Laag ONWAAR ONWAAR Kreekrug, natuurlijk

1000 6 1 GEO-Laag ONWAAR ONWAAR Kreekrug, natuurlijk

1000 7 1 GEO-Laag ONWAAR ONWAAR Kreekrug, natuurlijk

1000 8 1 GEO-Laag ONWAAR ONWAAR Kreekrug, natuurlijk

1000 9 1 GEO-Laag ONWAAR ONWAAR Kreekrug, natuurlijk

20 2 1 LK-Ploegspoor WAAR ONWAAR 10 Spoor (Sub)recent

21 2 1 KL-Paalspoor WAAR ONWAAR 50 Spoor

22 2 1 KL-Paalspoor WAAR ONWAAR 15 Spoor

23 2 1 GEO-Laag WAAR ONWAAR 40 Micro relief, opgevuld met humeuzer materiaal

1001 2 1 LG-Bouwvoor WAAR ONWAAR 15 LME NT Oude bouwvoor

59 2 1 KL-Paalspoor WAAR ONWAAR 25 Spoor Ingemeten als s40

26 3 1 ST-Recente Verstoring ONWAAR ONWAAR 3 RECENT Spoor

27 3 1 GL-Sloot ONWAAR ONWAAR Spoor loopt in WP1 door als S58

28 3 1 KL-Paalspoor WAAR ONWAAR 18 Spoor

29 3 1 GL-Sloot ONWAAR ONWAAR Spoor

30 3 1 ST-Recente Verstoring ONWAAR ONWAAR RECENT Spoor

31 3 1 ST-Recente Verstoring WAAR ONWAAR 5 RECENT Spoor

34 3 1 GL-Sloot ONWAAR ONWAAR deel van 29 Spoor 29

32 3 1 LK-Ploegspoor WAAR ONWAAR 3 Spoor Recent

33 3 1 LK-Ploegspoor WAAR ONWAAR 3 Spoor Recent

35 4 1 KL-Kuil WAAR ONWAAR 23 Spoor

36 4 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

37 4 1 KL-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

38 4 1 KL-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

39 4 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

40 4 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

41 4 1 GL-Greppel WAAR ONWAAR Spoor

42 4 1 KL-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

43 4 1 GL-Sloot ONWAAR ONWAAR Spoor

44 4 1 KL-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

45 4 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

46 4 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

47 4 1 KL-Kuil WAAR ONWAAR Spoor

48 4 1 KL-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor Recent

49 4 1 KL-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

50 4 1 KL-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

51 4 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

52 4 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR Spoor

53 4 1 GL-Sloot WAAR ONWAAR 210 Spoor

Diepte niet bereikt, gutsboring tot 1 meter onder coupe en spoor gaat nog 

dieper.

54 4 1 GL-Greppel ONWAAR ONWAAR Spoor

55 4 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR Spoor

56 4 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR Spoor

57 4 1 GEO-Laag ONWAAR ONWAAR

58 1 1 GL-Sloot ONWAAR ONWAAR Spoor Loopt door in WP3

59 4 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR Spoor

60 5 1 KL-Paalspoor WAAR ONWAAR 10 RECENT RECENT Spoor

61 5 1 KL-Paalspoor WAAR ONWAAR 5 RECENT RECENT Spoor

62 5 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR RECENT RECENT Spoor

63 5 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR RECENT RECENT Spoor

64 5 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR RECENT RECENT Spoor

65 5 1 KL-Paalspoor WAAR ONWAAR 5 RECENT RECENT Spoor

66 5 1 LG-Laag WAAR ONWAAR 90 Spoor Natuurlijke opvulling laagte

67 6 1 GL-Sloot ONWAAR ONWAAR NT RECENT Spoor Perceelssloot subrecent

68 7 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR NT RECENT Spoor

Rij paalsporen, mogelijk van heining langs sloot, en een cluster van paalsporen, 

mogelijk van hooimijt.

999 7 1 ST-Recente Verstoring ONWAAR ONWAAR RECENT RECENT Spoor

MISL_019_003 Uitbreiding St Laurens

Middelburg

Sint Laurens

Sporenlijst



69 8 1 GF-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

70 8 1 GL-Greppel WAAR ONWAAR 5 Spoor

71 8 1 GF-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

72 8 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR Spoor

73 8 1 GF-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

74 8 1 KL-Paalspoor WAAR ONWAAR 15 Spoor

75 8 1 KL-Paalspoor WAAR ONWAAR 10 Spoor

76 8 1 KL-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor

77 8 1 KL-Kuil ONWAAR ONWAAR Spoor Grotere vlek, moeilijk te onderscheiden, met aardewerk

78 8 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR Spoor

79 8 1 KL-Kuil WAAR ONWAAR 17 Spoor

80 8 1 LG-Laag ONWAAR ONWAAR Spoor Vuil, met bot

81 8 1 GL-Sloot ONWAAR ONWAAR Spoor Sloot tegen einde proefsleuf met ook zachte baksteen/verbrande kleibrok

82 8 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR Spoor

83 8 1 KL-Paalspoor ONWAAR ONWAAR Spoor

84 9 1 GL-Greppel WAAR ONWAAR 45 RECENT RECENT Spoor

85 9 1 GL-Greppel WAAR ONWAAR LME NT Spoor

86 9 1 KL-Paalspoor WAAR ONWAAR 10 RECENT RECENT Spoor

1002 11 1 GEO-Hollandveen ONWAAR ONWAAR

1003 11 1 LG-Laag WAAR ONWAAR NT NT Spoor Vuile laag boven Hollandveen

87 11 1 GL-Sloot ONWAAR ONWAAR LME NT Spoor ingemeten als S100

1004 11 1 GEO-Geul ONWAAR ONWAAR Spoor Smalle geul door Hollandveen

1005 11 1 KL-moernering ONWAAR ONWAAR LME LME Spoor

1005 12 1 KL-moernering ONWAAR ONWAAR LME LME Spoor

1002 12 1 GEO-Hollandveen ONWAAR ONWAAR
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Project:
Gemeente: 

Plaats:
Zaakid: 4750175100 blad: 1

vondst 
nummer werkput vlak vak spoor vulling inhoud aantal gewicht 

(gr) opmerkingen datering

1 1 1 5 1 aw 1 3 gr wandscherf
2 1 1 2 1 bot 2 75 groot/middelgroot zoogdier
2 1 1 2 1 aw 1 2 r wandscherf
3 1 1 1 1 aw 4 30 2 r; 1 w met w glazuurfrag; 1 pi wandscherf
4 1 1 7 1 aw 2 32 1 r met deels loodglazuur; 1 s2 wandscherf
5 4 1 35 1 bot 1 15 middelgroot zoogdier
6 4 1 37 1 aw 1 8 r wandscherf
7 4 1 50 1 aw 1 7 proto steengoed of vroeg roodbakkend (wandscherf)
7 4 1 50 1 ns 1 10 leisteen
8 4 1 52 1 fe 1 11 zwaar verroest, mogelijk restant nagel, 45 mm lang
9 4 1 36 1 aw 1 4 proto steengoed of vroeg roodbakkend (wandscherf)

10 1 1 7 1 fe 1 927 deel blad van draineerspade, 270x110 mm, subrecent
11 4 1 35 1 bot 1 253 groot zoogdier
12 4 1 53 aw 15 162 2 rand en 13 wand: 1 r; 1 pi; 6 pa; 1 proto steengoed; 6 gr 
12 4 1 53 bot 2 329 groot zoogdier, 1 kaakfragment met kiezen 
13 8 1 76 1 aw 1 3 r wandscherf
14 8 1 77 1 aw 4 22 wandscherven: 2 pa; 1 protosteengoed; 1 r
15 8 1 79 1 aw 4 59 r wandscherven; vingerindrukken
16 8 1 80 1 bot 1 44 middelgroot zoogdier (kaakfragment)

17 8 1 81 1 vkl 1
165

brok rode verbrande klei, één zijde is vlak en lichtgrijs, 
aangesmeerd met leem?

18 9 1 85 1 aw 3 13 gr wandscherven
18 9 1 85 1 bot 1 4 ribfragment middelgroot zoogdier
18 9 1 85 1 bst 2 992 brokken baksteen waarvan één deels groen verglaasd
19 11 1 1003 1 aw 2 83 r rand; spaarzaam glazuur
19 11 1 1003 1 bw 2 66 wandttegel blwi glazuur; boerderij met duiventil
20 11 1 87 1 aw 1 96 dikke gr bodemscherf

splitsformulier vondsten

Walcherse Archeologische DienstMISL_019_003 Uitbreiding St Laurens
Middelburg
Sint Laurens
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Put Vlak Spoor Vulling Materiaal Vondstnr volgnr Aantal Gewicht EVE
Baksel code 
DS

Vormgroep 
DS typenr Baksel voluit Vorm voluit Herkomst Compleetheid Cat.nr

Begin 
datering

Eind 
datering Opmerking

1 1 5 1 KER 1 1 1 3 0 g 0 grijsbakkend LO of RE fragment 1200 1350 wandscherf
1 1 2 0 KER 2 1 1 3 0 r 0 roodbakkend LO of RE fragment 1200 1350 wandscherf van kookpot?

1 1 1 1 KER 3 1 2 14 0 r 0 roodbakkend LO of RE fragment 1150 1300
vroeg rood, wandscherven van 1 
voorwerp

1 1 1 1 KER 3 2 1 6 0 w 0 witbakkend
Nederland of 
Duitsland fragment 1800 1900

1 1 1 1 KER 3 3 1 9 0 f 0 faience Delft fragment 1700 1800 sterk verweerd
1 1 7 1 KER 4 1 1 27 0 r 0 roodbakkend Nederland fragment 1450 1650 loodglazuur

1 1 7 1 KER 4 2 1 3 0 s2 0 steengoed met glazuur Langewehe fragment 1350 1450 ijzerengobe en zoutglazuur
4 1 37 0 KER 6 1 1 6 0 r 0 roodbakkend LO of RE fragment 1350 1550 bakpan?
4 1 50 0 KER 7 1 1 7 0 pi 0 pingsdorf Rijnland fragment 900 1200 tevens brokje leisteen

4 1 36 0 KER 9 1 1 4 0 s5 0 proto-steengoed
Rijnland, 
Siegburg? fragment 1200 1300 wandscherf

4 1 53 0 KER 12 1 2 18 0 pi 0 pingsdorf Rijnland fragment 900 1200 wandscherven, 1 x beschilderd

4 1 53 0 KER 12 2 6 52 0 bg kog 0
blauwgrijs, paffrath-
baksel kogelpot Rijnland fragment 900 1200 wandscherven

4 1 53 0 KER 12 3 1 16 0 bg kog 2
blauwgrijs, paffrath-
baksel kogelpot Rijnland fragment 1 900 1100 TEKEN

4 1 53 0 KER 12 4 3 30 0 g 0 grijsbakkend LO of RE fragment 1100 1200 vroeg grijs, wandscherven
4 1 53 0 KER 12 5 1 28 0,1 g bak 4 grijsbakkend LO of RE fragment 2 1100 1200 TEKEN, vroeg grijs, bakpan
4 1 53 0 KER 12 6 1 4 0,05 g bak 4 grijsbakkend LO of RE fragment 1100 1200 vroeg grijs, bakpan, als vorige

4 1 53 0 KER 12 7 1 14 0 ew/wf 0
witbakkend Engels of 
Frans aardewerk ENG of FRA fragment 3 1100 1200

FOTO (inw/uitw) + TEKEN, vuilgeel 
loodglazuur

8 1 76 0 KER 13 1 1 3 0 r gra/kan 0 roodbakkend
kleine grape 
of kan LO of RE fragment 1300 1350 aanzet lobvoetje

8 1 37 0 KER 14 1 2 9 0 bg kog 0
blauwgrijs, paffrath-
baksel kogelpot Rijnland fragment 900 1200 wandscherven

8 1 37 0 KER 14 2 2 11 0 pi 0 pingsdorf Rijnland fragment 900 1200 wandscherven

8 1 79 0 KER 15 1 4 58 0 r 0 roodbakkend LO of RE fragment 1150 1300
vroeg rood, wandscherven van 1 
voorwerp

9 1 85 1 KER 18 1 3 13 0 g 0 grijsbakkend LO of RE fragment 1100 1350 wandscherven

11 1 1003 1 KER 19 1 2 83 0,15 r kom 0 roodbakkend kom, melkteil LO of RE fragment 1450 1550
twee niet passende randscherven 
van dezelfde kom

11 1 87 1 KER 20 1 1 95 0 g kom 0 grijsbakkend kom, melkteil LO of RE fragment 1300 1450
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1

Opbouw van de catalogusblokjes

1a vondstnummer
1b vondstcontext (complexdatering)
2 code van het type
3 objectdatering
4a maten in centimeters (grootste 
 diameter / hoogte)
4b beschrijving van het type
5a baksel
5b kleur / glazuur
5c beschrijving van de decoratie
5d diversen
6a bodem
6b oor / steel
6c compleetheid
7 functie
8 productiecentrum
9 literatuur

Het aardewerk uit het onderzoek Sint 
Laurens, gemeente Middelburg

S. Ostkamp & L. den Hollander

Cat. 2

1a MILS-019-003 - Vnr. 12-5
1b werkput 4, S53 (sloot - 1100-1200)
2 g-bak-4
3 1100-1200
4a -/-
4b diepe bakpan met bolle bodem en naar
  binnen geknikte rand met afgeplatte 
 bovenzijde
5a grijsbakkend aardewerk
5b 
5c 
5d 
6a 
6b holle steel (ontbreekt)
6c	 fragment,	gereconstrueerd	profiel
7 bakpan
8 lokaal of regionaal
9 

Cat. 3 (schaal 1:2)

1a MILS-019-003 - Vnr. 12-7
1b werkput 4, S53 (sloot - 1100-1200)
2 ew/wf-
3 1100-1200
4a -/-
4b 
5a Engels witbakkend of witbakkend Frans 
 aardewerk
5b vuilwit baksel
5c uitwendig loodglazuur (deels afgeblad-
 derd?)
5d 
6a 
6b 
6c fragment
7 
8 Engeland of Frankrijk
9 

Cat. 1

1a MILS-019-003 - Vnr. 12-3
1b werkput 4, S53 (sloot - 1100-1200)
2 bg-kog-2
3 1100-1200
4a -/-
4b kogelpot met driehoekige rand
5a	 blauwgrijs	aardewerk,	Paffrath-baksel
5b 
5c 
5d 
6a 
6b 
6c fragment
7 kogelpot
8 Rijnland
9 
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Evaluatierapport metaalvondsten: 

Uitbreiding Sint Laurens deelgebieden ontwikkelingsfase 1, (Noorddorpsweg, 
Wilgenhoekweg, Noordweg, Leliëndaalseweg te Sint Laurens), gemeente Middelburg 

 Archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-P)  

Tijdens archeologisch onderzoek ten westen van Sint Laurens  zijn door de Walcherse 
Archeologische Dienst twee metaalvondsten geborgen. De vondsten betreffen ijzeren 
objecten. Dit rapport heeft als doel de vondsten te waarderen voor eventuele reiniging, 
conservering en onderzoek op objectniveau. De objecten zullen per vondstnummer 
behandeld worden. Dit rapport is opgesteld door Jurgen van der Klooster van Walcheren 
Archeologisch Metaal, KNA-materiaal- en conserveringsspecialist. Actorregistratienummer: 
19220729 

Het vondstmateriaal 

Vondstnummer 8  

 

Afbeelding 1: voorzijde 



 

Afbeelding 2: achterzijde 

 

Afbeelding 3: detail 

 



Determinatie 

Vondstnummer 8 betreft een gekromde vierkante smeedijzeren nagel waarvan de kop 
ontbreekt (Afbeelding 1, 2, 3). De vondst valt te dateren binnen de periode van de Late 
Middeleeuwen tot en met de 19e eeuw. De kop van de nagel ontbreekt en de staat van het 
object is zeer slecht waardoor een scherpere datering niet mogelijk is. Daarbij dient 
opgemerkt te worden dat dergelijke nagels in deze periode weinig vormontwikkeling 
doormaken wat verdere datering moeilijk maakt. 

Waardering  

De staat van conservering van de nagel is zeer slecht. Op het nagellichaam zijn grote 
bolvormige corrosieproducten te zien van roest gebonden met zandkorrels (Afbeelding 1, 2). 
Afbeelding 3 toont een detail van de plaats waar de kop van de nagel heeft gezeten. Omdat 
de kop ontbreekt is goed zichtbaar dat het smeedijzer van binnenuit is weggecorrodeerd en 
er een grotendeels holle kern is ontstaan met een broze, dunne smeedijzeren schil. De nagel 
is verworden tot een silhouet van haar oorspronkelijke vorm met daarop grote 
corrosieproductafzettingen. Reiniging en conservering van de nagel nemen een sterk 
vergroot risico op fragmentatie met zich mee vanwege de genoemde uitholling. De 
handelingen zullen naar verhouding tijdrovend en kostbaar zijn. Verder is de 
informatiewaarde van dit incomplete object relatief klein wat een  negatieve invloed op de 
selectie heeft. 

Voorstel voor selectie 

Na gedetailleerd fotograferen afschrijven. 

Reinigen / conserveren 

Nee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vondstnummer 10  

    

Afbeelding 4: voorzijde (links) en Afbeelding 5:achterzijde (rechts) 

Determinatie 

Afbeelding 4 en 5 tonen het grotendeels bewaarde blad van een spade. Vrijwel zeker gaat 
het om een draineer- of meekrapspade.1 2 Vermoedelijk dateert dit exemplaar, wanneer het 
om een draineerspade gaat, uit de periode 1850-1950. Als vastgesteld kan worden dat het 
om een zogenaamde meekrapspade gaat kan de datering wat bijgesteld worden tot in de 
18e eeuw. Gezien de redelijke staat van conservering in de zanderige bodem is het ijzeren 
object waarschijnlijk van (sub)recente datum. 

Waardering 

De smeedijzeren spade verkeert in een redelijke conditie, echter zullen reiniging en 
conservering geen tot nauwelijks meerwaarde bieden wat informatiewaarde betreft. Omdat 
het object zeer waarschijnlijk van (sub)recente datum is, geen zeldzaam werktuig betreft en 
geen essentiële waarde heeft voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen, is behoud 
niet wenselijk.  

                                                             
1 Meijlink e.a. 2020, 32 
2 Medewerker ‘gereedschappen/ambachten’ Historisch Museum De Bevelanden 2020, mondelinge mededeling 



Voorstel voor selectie 

Na fotograferen en gedetailleerd beschrijven afschrijven. 

Reinigen / conserveren 

Nee. 

Conclusie 

De twee ijzeren metaalvondsten van Sint Laurens verkeren in wisselende condities. 
Vondstnummer 8 verkeert in een zeer slechte staat en vondstnummer 10 is redelijk goed 
bewaard gebleven. Het voorstel voor deselectie is doormiddel van de volgende criteria tot 
stand gekomen: huidige staat van conservering, informatiewaarde en kosten. Om ten alle 
tijden over enige vorm van informatie te kunnen beschikken wordt geadviseerd om 
afgeschreven vondsten te fotograferen en te beschrijven. 

Literatuur 

Meijlink, B., e.a., 2020: Uitbreiding Sint Laurens deelgebieden ontwikkelingsfase 1, 
(Noorddorpsweg, Wilgenhoekweg, Noordweg, Leliëndaalseweg te Sint Laurens), gemeente 
Middelburg Archeologisch proefsleuvenonderzoek (IVO-P), Middelburg 

Met dank aan 

Medewerker “gereedschappen / ambachten” van het Historisch Museum De Bevelanden, 
Goes 

De heer Piena van het Openluchtmuseum Arnhem. 
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AFKORTINGENLIJST        
        
        
Algemeen    Vondstmateriaal/inclusies    
aav aanleg vlak   aw aardewerk   mn mangaan
afw afwerking   bot bot    fo fosfaat
inh inhoud    bst baksteen   sch schelp
sp spoor    bw bouwmateriaal   slk slak
verz verzamelwijze   hk houtskool   vst vuursteen
vnr vondstnummer   ker keramiek   Fe ijzer
vul vulling    ma monster algemeen  Ca kalk 
wp werkput   met metaal    plt plantenresten
mv maaiveld   nst natuursteen    

        
Sporen     Vorm    Lithologie/Textuur
bv bouwvoor   lin lineair   k klei
gr greppel    onr onregelmatig  s silt 
kl kuil    o ovaal   z zand
lg laag    rh rechthoekig  V veen 
pg paalgat    vk vierkant   
pgk paalgatkuil       
pk paalkuil    s scherp   1-4 licht-sterk
rec recent    g geleidelijk  
        
        
Kleur        
bl blauw  gro groen  l licht
br bruin  ro rood  d donker
ge geel  wi wit   
gr grijs  zw zwart   
or oranje        

Bodemhorizont
XXX  onbekend    MOER      gemoerneerd
BASV      Basisveen    PLEI      Pleistoceen dekzand
BV     bouwvoor    REC      Recente verstoring
HOLV      Hollandveen    WALC  Laagpakket van Walcheren
HOLVAAR Veraard Hollandveen   WORM Laagpakket van Wormer
KREEK    kreekvulling

Aardewerk        
bg  blauwgrijs aardewerk (Elmpt, Paffrath en aanverwante baksels) 
g  grijs aardewerk       
kp  kogelpot aardewerk      
pi  pingsdorf aardewerk      
r  rood aardewerk      
s steengoed       
wm  wit Maaslands aardewerk 
DS Deventersysteem
LO lokaal
RE regionaal    
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