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Samenvatting 

In opdracht van Maatschap op ‘t Hof heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in januari 2014 

een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Zwinweg in Ellewoutsdijk in de gemeente 

Borsele. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie een nieuwe 

boerderij met bijbehorende bebouwing te realiseren. Het onderzoek is nodig in het kader van een 

bestemmingsplanwijziging, aangezien naar verwachting eventueel aanwezige archeologische 

resten bij toekomstige graafwerkzaamheden in het gebied zullen worden verstoord. Een archeo-

logische onderbouwing met betrekking tot de eventuele aanwezigheid van archeologische 

waarden is derhalve verplicht conform het vigerend gemeentelijk beleid.  

 

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge archeologische 

verwachting voor vindplaatsen uit de periode Laat Paleolithicum t/m Vroeg Neolithicum en een 

hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd. 

Indien de afzettingen van het Laagpakket van Wormer of het Hollandveen geërodeerd zouden 

zijn door de latere afzettingen, gold een zeer lage archeologische verwachting voor vindplaatsen 

uit het Neolithicum of de Late IJzertijd en Romeinse tijd.  

Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat in het hele plangebied sprake is van kreekafzettingen 

van het Laagpakket van Walcheren. Deze kreekafzettingen hebben het Hollandveen geërodeerd, 

waardoor er geen vindplaatsen uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd in het plangebied meer ver-

wacht worden. De afzettingen van het Laagpakket van Wormer blijken niet geschikt geweest te zijn 

voor bewoning en de pleistocene afzettingen zijn binnen 6,0 m -Mv niet aangetroffen. De kans dat 

in het plangebied vindplaatsen uit de periode Vroeg Paleolithicum t/m Neolithicum aanwezig, zijn 

wordt dan ook zeer klein geacht. De top van de kreekafzettingen is kalkrijk. Aangezien in de top 

van de kreekafzettingen ook geen humeuze trajecten zijn waargenomen, wordt de kans dat in het 

plangebied sprake is van archeologische vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

zeer klein geacht. 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de kans dat door de geplande werkzaamheden 

archeologische resten worden verstoord zeer klein geacht. 

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voorge-

nomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg 

(AMZ) noodzakelijk geacht. 

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aan-

melding van de desbetreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

Over dit advies u kunt contact op nemen met de bevoegde overheid, in deze de heer J.A.M. 

Koolen van de gemeente Borsele. Indien u dat wenst, kunnen wij u in dit overleg assisteren. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van Maatschap op ‘t Hof heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in januari 2014 

een archeologisch bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO), verken-

nende fase door middel van boringen uitgevoerd in plangebied Zwinweg in de gemeente Borsele. 

De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie een nieuwe boerderij met 

bijbehorende bebouwing te realiseren, waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is. Op de 

archeologische beleidskaart van Borsele ligt het plangebied in categorie 4 (Brugman e.a., 2011). 

Het beleid voor deze categorie 4 schrijft voor dat bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper 

dan 40 cm -Mv een archeologisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. De omvang van de 

bodemingrepen bedraagt circa 1,0 ha, de diepte van de ingrepen is nog onbekend. Het onder-

zoek is nodig aangezien naar verwachting eventueel aanwezige archeologische waarden bij 

toekomstige graafwerkzaamheden in het gebied zullen worden verstoord. 

 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied ligt ten zuiden van de Zwinweg buiten de bebouwde kom van Borssele (figuur 1). 

Op recente luchtfoto’s van google Earth is het plangebied afgebeeld als akker of grasland. Vol-

gens de geraadpleegde topografische kaart en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN; 

http://www.ahn.nl/) bedraagt de huidige maaiveldhoogte in het plangebied ongeveer 0,8 m +NAP.  

 

1.3 Planomschrijving 

In het plangebied wordt een nieuwe boerderij gerealiseerd. Op het terrein zullen een woonhuis 

met tuin, een silo, schuur en waterberging gerealiseerd worden. Daarnaast wordt op een deel 

van het terrein verharding aangelegd. De diepte van de bodemingrepen is nog onbekend. 

 

1.4 Doel- en vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende of ver-

wachte archeologische waarden binnen het plangebied aan de hand van bestaande bronnen 

teneinde een gespecificeerde archeologische verwachting op te stellen. Het doel van het 

veldonderzoek is het toetsen en aanvullen van deze gespecificeerde verwachting. Op basis van 

de onderzoeksresultaten en de aard en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervol-

gens in hoofdstuk 4 een advies gegeven over de omgang met eventueel aanwezige archeolo-

gisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeologische resten.  
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Onderzoeksvragen 

1. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend?  

2. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

3. Zijn in het plangebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of 

archeologische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?  

4. Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen? 

5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?  

6. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 

7. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan?  

 

1.5 Kwaliteit 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 

3.3), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl). 

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de geldende richtlijnen voor archeologisch 

onderzoek, zoals beschreven in het Provinciaal Blad nummer 32 van 2009, hoofdstuk 1. Vooraf-

gaand aan het veldonderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld en ter goedkeuring aan de 

heer Koolen van gemeente Borsele voorgelegd. Dit PvA is goedgekeurd (dd. 10-01-2014). Zie 

tabel 1 voor de in deze notitie genoemde archeologische perioden. Daarnaast is achter in dit 

rapport een lijst met gebruikte afkortingen opgenomen.  
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Archeologische perioden
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Tijdperk Datering

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2010

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(M idden Steentijd)

Neolithicum
(N ieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Nieuwste tijd (=Nieuwe tijd C)

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Vol

A

B

Karolingisch

Merovingisch laat

Merovingisch vroeg

Ottoons

- 1795

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

- 4900/5300

- 6450

- 8640

- 9700

- 35.000

- 12.500

- 250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek wordt aan de hand van verschillende bronnen informatie verzameld 

om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw van de bodem en de 

sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Om een indruk te krijgen over het voor-

malige landschap is onder andere gebruik gemaakt van verschillende geologische, geomorfolo-

gische en bodemkundige kaarten. Voor informatie omtrent het reliëf in en rondom het plangebied 

is het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geraadpleegd (www.ahn.nl). 

 

Om de bekende archeologische gegevens te inventariseren zijn de beleidsadvieskaart van de 

gemeente Borsele, de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zeeland, de 

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en het Archeologisch Informatie Systeem 

(ARCHIS II) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geraadpleegd. 

 

Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van eventuele bebouwing en/of bodemverstoringen in 

het plangebied zijn onder andere historisch kaartmateriaal (www.watwaswaar.nl) en het Bodem-

loket (www.bodemloket.nl) geraadpleegd. Voor een volledig overzicht van de geraadpleegde 

bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst achter in dit rapport.  

 

2.2 Aardkundige situatie 

Het plangebied maakt deel uit van het zuidwestelijk zeekleigebied van Nederland. Tijdens de 

laatste IJstijd viel een groot deel van de Noordzee droog en heersten in het gebied periglaciale 

omstandigheden. In deze pooltoendra konden door de afwezigheid van vegetatie grote hoeveel-

heden zand door de wind worden verplaatst (het dekzand). Na de laatste ijstijd (vanaf ca. 10.000 

jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk warmer. Er ontwikkelde zich een dichte begroeiing 

waardoor verdergaande verplaatsing van het zand werd tegengegaan en hierin bodemvorming 

kon optreden. Een ander gevolg van het veranderende klimaat in het begin van het Holoceen 

was de snelle stijging van de zeespiegel. Dit resulteerde in een verslechterde ontwatering, 

waardoor gunstige omstandigheden ontstonden voor veengroei (het zgn. Basisveen). Tevens 

breidde de Noordzee zich uit. 

Rond het begin van het Atlanticum (vanaf ca. 9.000 jaar geleden) liep het Scheldebekken gelei-

delijk vol en ontstond in de laagste delen een getijdengebied. De omgeving van het plangebied 

bestond in het Neolithicum uit een getijdengebied met platen, slikken en schorren (afzettingen van 

het Laagpakket van Wormer). In de Bronstijd werd door de vorming van strandwallen de invloed 

van de zee steeds minder. Het getijdengebied verlandde en de vorming van het Hollandveen 

begon. Door de ontginning van het Hollandveen in de Romeinse tijd en de daarmee gepaard 

gaande daling van het maaiveld, kreeg de zee steeds meer vat op het veengebied. Dit resulteerde 

in de vorming van een nieuw getijdengebied (afzettingen van het Laagpakket van Walcheren). In 

de Late Middeleeuwen brak de zee plaatselijk door de kustbarrière heen en werden de oudere 
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afzettingen grotendeels opgeruimd. De afzettingen die bij deze inbraak in Zeeland zijn afgezet, 

liggen tegenwoordig aan het oppervlak (jongere afzettingen van het Laagpakket van Walcheren). 

Delen die niet werden overstroomd, waren in deze periode bewoonbaar. Waar het Hollandveen 

niet was geërodeerd, werd dit tot grote diepte afgegraven voor brandstof en zoutwinning. Vanaf de 

11e en 12e eeuw begon de mens met het aanleggen van dijken om zo het land te beschermen 

tegen overstromingen uit zee (Vos & Van Heeringen, 1997).  

 

Geo(morfo)logie  

Volgens de geologische kaart van Nederland bestaat de ondergrond van het plangebied grotendeels 

uit een opeenvolging van getijdenafzettingen van het Laagpakket van Walcheren op Hollandveen op 

getijdenafzettingen van het Laagpakket van Wormer op pleistocene afzettingen (figuur 2; RGD, 

1978: code A0.2). In het zuidelijke deel van het plangebied ligt een van oost naar west lopende 

zone met geulafzettingen van het Laagpakket van Walcheren (code D0.3a). Indien niet geërodeerd 

door latere afzettingen kunnen vanaf 3 à 4 m -NAP pleistocene afzettingen (dekzand) aanwezig zijn. 

De afzettingen van het Laagpakket van Wormer kunnen vanaf 2 à 3 m -NAP aanwezig zijn. Het 

Hollandveen kan vanaf 1 à 2 m -NAP aanwezig zijn (RGD,1978). 

Geomorfologisch gezien ligt het plangebied in een vlakte van plaatselijk gemoerde en geëgaliseerde 

getijdenafzettingen (figuur 2; Stiboka/RGD, 1987: code 2M51). De op de geologische kaart aange-

geven oost-west georiënteerde geul direct ten zuiden van het plangebied staat niet op de geomorfo-

logische kaart aangegeven. Deze geul is ook op het AHN niet goed zichtbaar (ahn.geodan.nl/ahn).  

 

Bodem 

De bodem in het plangebied bestaat uit kalkrijke poldervaaggronden of geëgaliseerde kalkarme 

poldervaaggronden (Stiboka, 1987: code Mn15A of Mn56A). De poldervaaggronden zijn gronden 

met een grijze, humusarme bovengrond op een grijze, roestig gevlekte stevige ondergrond (De 

Bakker, 1966). 

Op de bodemkaart staat voor de directe omgeving van het plangebied grondwatertrap V/VI 

aangegeven. Een grondwatertrap V/VI wijst erop dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand van 

40 tot 80 cm -Mv en de laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm -Mv bedraagt. Een dergelijk 

lage en variërende grondwaterstand betekent dat eventueel aanwezige organische archeologische 

resten (zoals hout en bot) binnen 120 cm -Mv zeer waarschijnlijk niet goed geconserveerd zullen 

zijn. Dieper gelegen organische resten en ondiepe anorganische resten kunnen daarentegen nog 

wel in goede staat in de bodem aanwezig zijn. 

Een gedetailleerde indruk van de bodemopbouw geeft de bodemkaart uit 1955 (Steur e.a., 1955). 

Op deze kaart ligt het plangebied in een zone met een oost-west georiënteerd geulensysteem 

(figuur 2; codes Mr en Mk). Ten noorden en ten zuiden van de kreekruggronden wordt een zone 

waarin oude kleiplaatgronden aanwezig zijn aangegeven (codes Oa16, Oa17 en Oa18). Zowel ten 

noordwesten als ten zuiden van het plangebied worden zogenaamde ‘oude woongronden’ aange-

geven op de kreekruggronden. Deze woongronden - veelal middeleeuwse nederzettingsterreinen 

of huisplaatsen - worden gekenmerkt door een dik humeus pakket. 
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DINOloket 

Uit de omgeving van het plangebied zijn enkele geologische boringen bekend. Uit de beschrij-

vingen van deze boringen blijkt dat in het plangebied een opeenvolging van kleiige afzettingen 

van het Laagpakket van Walcheren al dan niet op kleiige afzettingen van het Laagpakket van 

Wormer voorkomt (B48G0322, B48G0323 en B48G0324). Er is geen Hollandveen in deze 

boringen aangetroffen (www.dinoloket.nl). 

 

2.3 Bewoningsgeschiedenis 

(Cultuur)historische achtergrond 

Het plangebied ligt ten noorden van het dorp Ellewoutsdijk, in de Ellewoutsdijkpolder. Deze polder 

is tussen 1150 en 1200 bedijkt. De parochie Ellewoutsdijk werd al in 1216 genoemd (Brugman, 

2011). In het dorp zelf heeft een kasteel gestaan. De oudste fase van het kasteel is waarschijnlijk 

aan het eind van de 13e eeuw gebouwd. Hierover is weinig bekend. In de 14e eeuw is dit kasteel 

gesloopt en is een nieuw kasteel gebouwd. Dit kasteel is in de 16e eeuw in verval geraakt en in de 

18e eeuw deels gesloopt (Brugman, 2011). Ten zuiden van het dorp ligt fort Ellewoutsdijk. Dit fort 

is tussen 1835 en 1839 gebouwd en diende om de noordelijke scheepvaartroute van de Schelde af 

te sluiten. In 1944 is het dorp Ellewoutsdijk zwaar aangetast door granaatvuur en in 1953 over-

stroomde Ellewoutsdijk als gevolg van de watersnoodramp (Brugman, 2011).  

 

Historisch landgebruik 

Om inzicht te verkrijgen in het grondgebruik in het plangebied in de Nieuwe tijd biedt de analyse 

van historische kaarten een goede invalshoek. Op de Visser-Romankaart uit 1655 en in de Atlas 

van Zeeland van Zeeland uit 1744 tot 1752 is het plangebied onbebouwd. Op beide kaarten staat 

ten noorden van het plangebied een weg aangegeven (figuur 3; Grooten, 1973; Tirion e.a., 1760). 

Op de kadastrale minuut uit 1811-1832 is deze weg ook aangegeven (Lange Moolweg). Dit geldt 

ook voor andere kaarten uit de eerste helft van de 19e eeuw (figuur 3). In het plangebied staat 

geen bebouwing aangegeven. De huidige bebouwing langs de Zwinweg is op geen van de histo-

rische kaarten aangegeven (Wolters-Noordhoff, 1992; www.watwaswaar.nl).  

Wat verder opvalt, is dat de verkaveling op de historische kaarten sterk afwijkt van de huidige 

situatie. De huidige verkaveling dateert uit de jaren 50 van de 20e eeuw. In deze periode is in de 

Zak van Zuid-Beveland een grootschalige ruilverkaveling uitgevoerd. Op de luchtfoto uit 1988 zijn 

in het plangebied geen aanwijzingen te zien voor de aanwezigheid van archeologische vindplaat-

sen (figuur 3; Robas Producties, 1989). Wel is op de luchtfoto ten noorden van het plangebied de 

oude verkavelingsstructuur zichtbaar. 

 

2.4 Archeologie  

Archeologische verwachting 

Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Borsele ligt het plangebied in een zone met 

hoge verwachting. Deze verwachting is gebaseerd op de aanwezigheid van getijdenafzettingen 



 

Plangebied Zwinweg (sectie O, nummer 222) in Ellewoutsdijk, gemeente Borsele; archeologisch 

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)  

RAAP-notitie 4723 / eindversie, 19 februari 2014 [13]  

van het Laagpakket van Walcheren met mogelijk Hollandveen en de afzettingen van het Laag-

pakket van Wormer in de ondergrond (Brugman e.a., 2011). 

Op de IKAW en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) van de provincie Zeeland ligt het 

plangebied in een zone met een middelhoge archeologische verwachting. Deze waardering is 

gebaseerd op de ligging van het plangebied in een vlakte van getijdenafzettingen met mogelijk 

intact Hollandveen in de ondergrond (Deeben, 2008; zie ook www.cultureelerfgoed.nl; 

http://zldags. zeeland.nl/geoweb/geowebinternet/web/Viewer.aspx?Site=CHS). 

 

Bekende archeologische resten (tabel 2) 

In ARCHIS staan twee archeologische vindplaatsen geregistreerd uit de omgeving van het plan-

gebied. Circa 600 m ten zuidoosten van het plangebied ligt een terrein van hoge archeologische 

waarde (monumentnummer 13470; ARCHIS-waarnemingsnummer 20832). Het betreft de oude 

dorpskern van Ellewoutsdijk uit de Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd. In de dorpskern is een 

Romeinse fibula gevonden (ARCHIS-waarnemingsnummer 52259). Verder liggen hier de resten 

van het kasteel van Ellewoutsdijk (zie § 2.3). Dit betreft een terrein van hoge archeologische 

waarde (monumentnummer 2384, ARCHIS-waarnemingsnummer 20831). 

 

Ongeveer 550 m ten oosten van het plangebied zijn twee  waarnemingen van een ander kasteel-

terrein bekend (ARCHIS-waarnemingsnummers 20826 en 31086). Dit betreft waarnemingen van 

een terrein met resten van een vliedberg of motte (voormalig monument 11354).  

 

AMK-terrein complextype Datering waarde 

13470 dorp/nederzetting Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd hoog 

2384 kasteelterrein Late Middeleeuwen hoog 

ARCHIS-waarneming complextype datering 

20832 kerkhof Nieuwe tijd A/ Nieuwe tijd B 

20831 versterking: kasteel Late Middeleeuwen B- Nieuwe tijd B 

52259 onbekend Vroeg Romeinse tijd 

20826 versterking: motte Late Middeleeuwen 

31086 versterking: motte Late Middeleeuwen 

Tabel 2. Overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied. 

 

Om eventuele archeologische informatie die nog niet in ARCHIS is opgenomen te achterhalen, is 

contact opgenomen met de heer Jongepier. Dit heeft geen aanvullende informatie opgeleverd. 

 

2.5 Bodemverstoringen 

Er zijn geen aanwijzingen voor recente bodemverstoringen in het plangebied. Het plangebied is 

onbebouwd en er zijn geen milieukundige onderzoek uitgevoerd.  
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2.6 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van het bureauonderzoek kan een gespecificeerde archeologische verwachting voor 

het plangebied opgesteld worden: 

• Voor het plangebied geldt een middelhoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit 

de periode Laat Paleolithicum t/m Vroeg Neolithicum. Vindplaatsen uit deze periode worden 

verwacht in de top van het dekzand. Indien de top van het dekzand is geërodeerd door latere 

mariene afzettingen, dient deze verwachting naar beneden te worden bijgesteld.  

• Indien afzettingen van het Laagpakket van Wormer in het plangebied aanwezig zijn die niet 

geërodeerd zijn door latere afzettingen, geldt hiervoor een hoge archeologische verwachting 

voor vindplaatsen uit het Neolithicum. 

• Op basis van de natte bodemgesteldheid in de Bronstijd (vorming van het Hollandveen) geldt 

voor het plangebied een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen uit deze periode.  

• Indien intact, veraard Hollandveen in het plangebied aanwezig is, geldt hiervoor een hoge 

archeologische verwachting voor vindplaatsen (archeologische resten) uit de IJzertijd en 

Romeinse tijd. 

• Voor de zone met getijdenafzettingen en de kreekafzettingen van het Laagpakket van Walche-

ren geldt een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen (archeologische resten) uit 

de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.  

 

Vindplaatsen uit de periode Laat Paleolithicum t/m Vroeg Neolithicum kunnen voorkomen in de top 

van het dekzand. Deze afzettingen worden vanaf 3 à 4 m -NAP verwacht. Het gaat waarschijnlijk 

om relatief kleine vindplaatsen van jagers-verzamelaars (oppervlakte van circa 200-1.000 m²). 

Dergelijke vindplaatsen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een vondstlaag waarin 

houtskool, vuursteen en natuursteen kan voorkomen. 

 

Vindplaatsen uit het Neolithicum kunnen voorkomen in de top van de oude getijdenafzettingen van 

het Laagpakket van Wormer. Deze afzettingen worden vanaf 2 à 3 m -NAP verwacht. Het kan 

gaan om vindplaatsen met een oppervlakte tussen circa 200 en 1.000 m². Deze worden waar-

schijnlijk gekenmerkt door een vondstlaag of vegetatieniveau waarin houtskool, aardewerk, vuur-

steen en natuursteen kunnen voorkomen. Op de vindplaatsen kunnen huisplaatsen en/of losse 

boerderijen voorkomen, maar ook sporen van incidenteel of agrarische gebruik van het plange-

bied, zoals percelering en eergetouwsporen. 

 

Vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd kunnen voorkomen in het Hollandveen. De top van 

het veen wordt vanaf 1 à 2 m -NAP verwacht. Het gaat daarbij om vindplaatsen met een opper-

vlakte van circa 200 tot 1.000 m² die worden gekenmerkt door een vondstspreiding van aardewerk 

en de aanwezigheid van veraard veen. Het zal voornamelijk gaan om losse huisplaatsen/boerde-

rijen of een verzameling van enkele boerderijen/huisplaatsen bij elkaar. Binnen de vindplaatsen 

kan, naast aardewerk, ook hout(skool), natuursteen en metaal voorkomen. Mogelijk kunnen er ook 

sporen voorkomen van agrarisch gebruik van de locatie, zoals greppelsystemen en sporen van 

percelering. Deze sporen zijn echter met een booronderzoek niet of nauwelijks op te sporen. 
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Vindplaatsen uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd kunnen in de top van de getijdenafzettingen of 

kreekafzettingen van het Laagpakket van Walcheren, direct aan of onder het oppervlak voorko-

men. Het gaat daarbij om vindplaatsen met een oppervlakte van circa 200 tot 1.000 m² die worden 

gekenmerkt door een vondstspreiding van aardewerk en de aanwezigheid van een archeologische 

laag. Het zal voornamelijk gaan om losse huisplaatsen/boerderijen of een verzameling van enkele 

boerderijen/huisplaatsen bij elkaar. Binnen de vindplaatsen kan, naast aardewerk, ook hout(skool), 

natuursteen en metaal voorkomen. Mogelijk kunnen er ook sporen voorkomen van agrarisch 

gebruik van de locatie, zoals greppelsystemen en sporen van percelering. Deze sporen zijn echter 

met een booronderzoek niet of nauwelijks op te sporen. 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methoden  

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een booronderzoek verkennende fase. Het 

doel van het veldonderzoek door middel van boringen is om de op basis van het bureauonderzoek 

opgestelde specifieke archeologische verwachting te toetsen en waar nodig aan te passen. 

Tijdens het veldonderzoek wordt vastgesteld waar de oorspronkelijke bodemopbouw intact is 

gebleven en waar niet. Daarnaast wordt vastgesteld of het bodemprofiel en eventuele archeolo-

gische indicatoren aanleiding geven om te veronderstellen dat archeologische resten aanwezig 

(kunnen) zijn in het plangebied.  

 

In het plangebied zijn acht boringen verricht in een grid van 20 bij 25 m (figuur 4). Ten behoeve 

van de optimale spreiding verspringen de boringen ten opzichte van de volgende raai van elkaar, 

waardoor een systeem van gelijkbenige driehoeken ontstond.  

Er is geboord tot maximaal 6,0 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een 

gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands 

Normalisatie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP 

(Deborah 2; bijlage 1). Alle boringen zijn ingemeten met behulp van een RTK-GPS (x-, y- en z-

waarden). Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van verbrokkeling en versnijding 

gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, 

aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).  

 

Op de onbegroeide delen van het plangebied, zoals kale akkers, is het mogelijk aan het opper-

vlak waarnemingen te doen. Door ploegen, door het opschonen van slootkanten of in molshopen 

kunnen eventueel ondiep in de bodem aanwezige archeologische indicatoren aan het oppervlak 

komen te liggen. De aanwezigheid van dit materiaal kan duiden op een mogelijke archeologische 

vindplaats in of nabij het plangebied.  

 

3.2 Resultaten  

Veldwaarnemingen 

Het plangebied ligt in een akker met wintergraan, dat al boven de grond stond. De vondstzicht-

baarheid was dan ook matig. Op het oppervlak zijn enkele fragmenten porselein, roodbakkend 

aardewerk en fragmenten van rode en gele bakstenen waargenomen. Deze resten dateren uit de 

20e eeuw en zijn niet verzameld. 

 

Bodemopbouw 

Tijdens het veldonderzoek is vanaf maaiveld een 30 tot 40 cm dikke bouwvoor aangetroffen. De 

bouwvoor bestaat uit grijsbruine, zwak zandige klei. Onder de bouwvoor is in zes boringen een 

verstoord pakket lichtbruingrijze, matig tot sterk zandige klei met kleibrokken en baksteenpuin 

aangetroffen (boringen 1 t/m 4, 6 en 8). Het verstoorde pakket is kalkrijk. 
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Kreekafzettingen 

Onder de bouwvoor of het verstoorde pakket is in zes boringen licht(bruin)grijs, matig siltig, zeer 

fijn zand aangetroffen (boringen 1, 3, 5, 6, 7 en 8). Het zand is kalkrijk en bevat enkele kleilagen. 

Naar beneden toe neemt het aantal kleilagen toe en zijn ook detrituslagen waargenomen. Deze 

afzettingen zijn geïnterpreteerd als kreekafzettingen. De top van de ongestoorde kreekafzettingen 

ligt tussen 0,40 en 0,95 m -Mv (0,14 m +NAP en 0,63 m -NAP). 

In de boringen 2 en 4 is een afwijkend bodemprofiel aangetroffen. In boring 2 is onder het ver-

stoorde pakket een laag blauwgrijs, kleiig zand met humusvlekken aangetroffen. In boring 4 is onder 

het verstoorde pakket grijze, sterk siltige klei met schelpgruis en enkele kleine puinspikkels aange-

troffen. De basis van dit pakket is donkergrijs met enkele dikke grove zandlagen en plantenresten. 

Naar beneden toe bevat het pakket eerst veel dunne en daarna enkele dikke zandlagen. Op respec-

tievelijk 1,1 en 2,3 m -Mv (0,8 en 1,9 m -NAP) zijn de ongestoorde kreekafzettingen aangetroffen. 

Waarschijnlijk zijn deze twee boringen in een oude, gedempte verkavelingssloot gezet (zie figuur 3); 

het verstoorde pakket in beide boringen is geïnterpreteerd als een gedempte sloot. 

 

Wadafzettingen 

Om inzicht te krijgen in de diepere ondergrond van het plangebied is boring 5 gezet tot 6,0 m -Mv 

(figuur 5). In deze boring gaan de kreekafzettingen op 3,25 m -Mv ( 2,9 m -NAP) erosief over in 

Hollandveen. Het Hollandveen is 5 cm dik en gaat abrupt over in grijze, matig humeuze klei. Na 20 

cm verdwijnt de humus en wordt de klei kalkrijk. Vanaf 4,1 m -Mv zijn veel dunne zandlagen waar-

genomen in de klei en vanaf 4,5 m -Mv bestaan deze afzettingen uit zand met kleilagen. Het hele 

pakket onder het Hollandveen is geïnterpreteerd als wadafzettingen van het Laagpakket van 

Wormer. Binnen 6,0 m -Mv is geen dekzand aangetroffen. 

 

Archeologische indicatoren  

Tijdens het veldonderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 

3.3 Synthese  

Tijdens het veldonderzoek is de bodemopbouw en de mate van verstoring van het bodemprofiel 

in kaart gebracht. Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat in het hele plangebied sprake is van 

kreekafzettingen van het Laagpakket van Walcheren op Hollandveen op wadafzettingen van het 

Laagpakket van Wormer. 

 

De top van de aangetroffen kreekafzettingen is kalkrijk. Dit kan twee dingen betekenen. Ten 

eerste kunnen de kreekafzettingen niet lang genoeg aan het oppervlak hebben gelegen om 

ontkalkt te raken - en daarmee waarschijnlijk ook niet geschikt zijn geweest voor bewoning in de 

Middeleeuwen. Ten tweede kan de top van de kreekafzettingen zijn opgenomen in de bouwvoor 

(bijv. tijdens de ruilverkavelingswerkzaamheden). In dat geval is de top van de kreekafzettingen  

dus verstoord. Aangezien in de top van de kreekafzettingen geen humeuze trajecten zijn waar-

genomen, wordt de kans dat in het plangebied sprake is van archeologische vindplaatsen uit de 

Middeleeuwen en Nieuwe tijd zeer klein geacht. 
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In geen van de boringen is een intacte top van het Hollandveen aangetroffen. Het Hollandveen is 

geërodeerd door de latere kreekafzettingen. De hoge archeologische verwachting voor vindplaat-

sen uit de IJzertijd en Romeinse tijd kan naar beneden bijgesteld worden. De kans dat er behou-

denswaardige archeologische vindplaatsen uit de IJzertijd en Romeinse tijd aanwezig zijn in het 

plangebied, wordt zeer klein geacht. 

 

In de diepere ondergrond van het plangebied zijn wadafzettingen van het Laagpakket van Wormer 

aangetroffen. Dergelijke intergetijde-afzettingen (d.w.z. afgezet in een zone die overstroomt bij 

vloed en droogvalt bij eb) zijn ongeschikt voor bewoning of (droog) gebruik. Op basis van het veld-

onderzoek geldt hiervoor een lage archeologische verwachting voor vindplaatsen uit het 

Neolithicum. 

 

Tijdens het onderzoek is geen dekzand aangetroffen binnen 6,0 m -Mv (5,6 m -NAP). Het dekzand 

werd vanaf 3 à 4 m -NAP verwacht. Naar verwachting is de top van het dekzand geërodeerd door 

de latere afzettingen van het Laagpakket van Wormer; derhalve geldt voor het plangebied een 

zeer lage archeologische verwachting voor vindplaatsen (archeologische resten) uit deze periode. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Onderzoeksvragen 

In deze paragraaf worden de conclusies gegeven in de vorm van de antwoorden op de specifieke 

onderzoeksvragen (zie 1.4). 

 

1. Welke gegevens met betrekking tot archeologische waarden zijn reeds over het plangebied 

bekend?  

Uit het plangebied zelf zijn geen archeologische waarden bekend. 

 

2. Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit? 

In het plangebied is sprake van kreekafzettingen van het Laagpakket van Walcheren. In de 

diepere ondergrond is een restant Hollandveen op wadafzettingen van het Laagpakket van 

Wormer aangetroffen. Het dekzand bevindt zich dieper dan 6,0 m -Mv (5,6 m -NAP). 

 

3. Zijn in het plangebied archeologisch relevante geo(morfo)logische eenheden of archeolo-

gische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de geplande inrichting?  

Nee: de top van de kreekafzettingen is kalkrijk. Aangezien in de top van de kreekafzettingen 

ook geen humeuze trajecten zijn waargenomen, wordt de kans dat in het plangebied sprake is 

van archeologische vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd zeer klein geacht. 

De top van het Hollandveen blijkt geërodeerd door de kreekafzettingen. De afzettingen van het 

Laagpakket van Wormer blijken niet geschikt geweest te zijn voor bewoning en de pleistocene 

afzettingen zijn binnen 6,0 m -Mv niet aangetroffen.  

 

4. Op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen? 

Niet van toepassing. 

 

5. Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?  

Nee (zie het antwoord op onderzoeksvraag 3).  

 

6. Welke methoden zouden bij het archeologisch vervolgonderzoek ingezet kunnen worden? 

Niet van toepassing. 

 

7. Op welke manier dient bij eventuele graafwerkzaamheden met archeologische waarden te 

worden omgegaan?  

Niet van toepassing. 
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4.2 Conclusies 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de kans dat door de geplande werkzaamheden 

archeologische resten worden verstoord zeer klein geacht. 

 

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge archeologische 

verwachting voor vindplaatsen uit de periode Laat Paleolithicum t/m Vroeg Neolithicum en een 

hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de periode Neolithicum t/m Nieuwe tijd. 

Indien de afzettingen van het Laagpakket van Wormer of het Hollandveen geërodeerd zouden 

zijn door de latere afzettingen, gold voor het plangebied een zeer lage archeologische verwach-

ting voor vindplaatsen uit het Neolithicum of de Late IJzertijd en Romeinse tijd.  

Tijdens het veldonderzoek is gebleken dat in het hele plangebied sprake is van kreekafzettingen 

van het Laagpakket van Walcheren. Deze kreekafzettingen hebben het Hollandveen geërodeerd, 

waardoor er geen vindplaatsen uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd meer in het plangebied ver-

wacht worden. De afzettingen van het Laagpakket van Wormer blijken niet geschikt geweest te zijn 

voor bewoning en de pleistocene afzettingen zijn binnen 6,0 m -Mv niet aangetroffen. De kans dat 

in het plangebied vindplaatsen uit de periode Vroeg Paleolithicum t/m Neolithicum aanwezig zijn, 

wordt dan ook zeer klein geacht. De top van de kreekafzettingen is kalkrijk. Aangezien in de top 

van de kreekafzettingen ook geen humeuze trajecten zijn waargenomen, wordt de kans dat in het 

plangebied sprake is van archeologische vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

zeer klein geacht. 

 

4.3 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het plangebied in het kader van de voorge-

nomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg 

(AMZ) noodzakelijk geacht.  

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden 

aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) 

melding van de desbetreffende vondsten verplicht. In Zeeland kunnen de vondsten bij het SCEZ 

aangemeld worden (http://www.scez.nl/1/archeologie/21/diensten-scez/31/vondstmelding-en-

spreekuur). 

 

Over dit advies u kunt contact op nemen met de bevoegde overheid, in deze de heer Koolen van 

de gemeente Borsele. Indien u dat wenst, kunnen wij u in dit overleg assisteren. 
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Gebruikte afkortingen 

AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 

AMK Archeologische Monumenten Kaart 

AMZ Archeologische Monumenten Zorg 

ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 

BO Bureau Onderzoek 

CHS Cultuurhistorische Hoofd Structuur 

DINO Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

IVO Inventariserend Veld Onderzoek  

KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

-Mv beneden maaiveld 

NAP Normaal Amsterdams Peil 

NEN NEderlandse Norm 

NITG Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen 

PvA Plan van Aanpak 

RTK-GPS Real Time Kinetic Global Positioning System 

SCEZ Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 

SIKB Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

 

 

 

Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen  

Figuur 1. Ligging van het plangebied (gearceerd) met ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-

terreinen (blauw) op de IKAW; inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Ligging van het plangebied (rood) op uitsneden van diverse aardkundige kaarten. 

Figuur 3. Projectie van het plangebied (rode cirkel) op verschillende historische kaarten. 

Figuur 4. Boorpuntenkaart. 

Figuur 5.  Geologische interpretatie en lithologische beschrijving van boring 5. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

Tabel 2.  Overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied. 

 

Bijlage 1.  Boorbeschrijvingen.  
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (gearceerd) met ARCHIS-waarnemingen (rood) en AMK-terreinen 
(blauw) op de IKAW; inzet: ligging in Nederland.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen 

 

 



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

1

boring: BLZW-1
beschrijver: SW/AV, datum: 15-1-2014, X: 46.161,54, Y: 379.758,43, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48G, hoogte: 0,34, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zeeland, gemeente: Borsele, plaatsnaam: Ellewoutsdijk, opdrachtgever: Maatschap op 't Hof, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijsbruin, kleibrokken, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

190 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtblauwgrijs, enkele detritus- en kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,66 m -NAP

boring: BLZW-2
beschrijver: SW/AV, datum: 15-1-2014, X: 46.124,64, Y: 379.742,79, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48G, hoogte: 0,31, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zeeland, gemeente: Borsele, plaatsnaam: Ellewoutsdijk, opdrachtgever: Maatschap op 't Hof, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, bruingrijs, kleibrokken, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, kleiig, blauwgrijs, humusvlekken, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: verstikt, dempingspakket

110 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,69 m -NAP



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

2

boring: BLZW-3
beschrijver: SW/AV, datum: 15-1-2014, X: 46.087,80, Y: 379.727,29, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48G, hoogte: 0,32, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zeeland, gemeente: Borsele, plaatsnaam: Ellewoutsdijk, opdrachtgever: Maatschap op 't Hof, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijsbruin, kleibrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, kleibrokken, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

175 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

190 cm -Mv / 1,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,68 m -NAP

boring: BLZW-4
beschrijver: SW/AV, datum: 15-1-2014, X: 46.154,83, Y: 379.722,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48G, hoogte: 0,36, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zeeland, gemeente: Borsele, plaatsnaam: Ellewoutsdijk, opdrachtgever: Maatschap op 't Hof, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijsbruin, kleibrokken, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: dempingspakket

170 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: dempingspakket

185 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, enkele dikke zandlagen, schelp compleet marien, spoor plantenresten, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: dempingspakket

230 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne detritus- en kleilagen, zeer fijn, schelpfragment marien, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: 
kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,64 m -NAP



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

3

boring: BLZW-5
beschrijver: SW/AV, datum: 15-1-2014, X: 46.118,10, Y: 379.707,18, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48G, hoogte: 0,38, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zeeland, gemeente: Borsele, plaatsnaam: Ellewoutsdijk, opdrachtgever: Maatschap op 't Hof, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijsbruin, kleibrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpfragment marien, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

210 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, schelp compleet marien, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

260 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veenbrokken, schelp compleet marien, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

265 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelp compleet marien, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

305 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpfragment marien, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

325 cm -Mv / 2,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

330 cm -Mv / 2,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijs, weinig riet, kalkloos, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

350 cm -Mv / 3,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor riet, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

410 cm -Mv / 3,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment marien, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

450 cm -Mv / 4,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpfragment marien, kalkrijk, interpretatie: getijden (geul)afzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 600 cm -Mv / 5,62 m -NAP



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

4

boring: BLZW-6
beschrijver: SW/AV, datum: 15-1-2014, X: 46.081,24, Y: 379.691,44, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48G, hoogte: 0,53, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zeeland, gemeente: Borsele, plaatsnaam: Ellewoutsdijk, opdrachtgever: Maatschap op 't Hof, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijsbruin, kleibrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, kleibrokken, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

190 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,47 m -NAP

boring: BLZW-7
beschrijver: SW/AV, datum: 15-1-2014, X: 46.148,30, Y: 379.687,58, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48G, hoogte: 0,54, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zeeland, gemeente: Borsele, plaatsnaam: Ellewoutsdijk, opdrachtgever: Maatschap op 't Hof, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, grijsbruin, kleibrokken, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

55 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele detritus- en kleilagen, zeer fijn, schelpfragment marien, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,46 m -NAP



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

5

boring: BLZW-8
beschrijver: SW/AV, datum: 15-1-2014, X: 46.111,58, Y: 379.671,77, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 48G, hoogte: 0,65, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Zeeland, gemeente: Borsele, plaatsnaam: Ellewoutsdijk, opdrachtgever: Maatschap op 't Hof, uitvoerder: RAAP 
West

0 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, grijsbruin, kleibrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: klei, matig zandig, lichtbruingrijs, kleibrokken, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: kreekafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 200 cm -Mv / 1,35 m -NAP
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