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Samenvatting 

In opdracht van Lievense CSO Milieu Ruimte Water heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in 

augustus 2014 een aanvullend archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar het plangebied 

Nieuwe Sluis te Terneuzen (gemeente Terneuzen). De aanleiding tot dit onderzoek vormt het plan 

om binnen het bestaande sluizencomplex een nieuwe sluis te realiseren. Het betreft hier dus 

grootschalige infrastructurele werkzaamheden. De geplande werkzaamheden voor de nieuwe sluis 

omvatten onder andere de realisatie van een buiten- en binnenhoofd met sluis(rol)deur, de kolk en de 

voorzieningen ten behoeve van een reservedeur aan de zeezijde. De werkzaamheden omvatten ook 

de herinrichting van het volledige sluizencomplex, waaronder de aanpassing van de vaargeulen, 

dijken, bruggen en weginfrastructuur. Momenteel bevindt dit project zich in de planuitwerkingsfase. 

In kader van het op te stellen Milieueffectrapport (m.e.r.), waarin ook archeologie een thema vormt 

dat onderzocht dient te worden, is in 2013 een Archeologisch Bureauonderzoek opgesteld. Eveneens 

in 2013 werd een milieutoets uitgevoerd. Omdat de gegevens van deze toets ook van belang zijn op 

de archeologische besluitvoering, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verzocht om 

de boringen ten behoeve van de milieutoets archeologisch te laten begeleiden. De resultaten van dit 

onderzoek zijn verschenen in 2014. Omdat het archeologisch Bureauonderzoek een aantal 

onvolledigheden vertoonde werd tijdens een kennissessie archeologie besloten een aanvullend 

archeologisch bureauonderzoek te laten uitvoeren. Hierin dienen, met het oog op eventueel 

vervolgonderzoek, duidelijke verwachtingskaarten te worden opgenomen waarbij zowel de 

beschikbare als nieuwe informatie wordt gebundeld tot een handelbaar werkinstrument.  

Binnen het plangebied bestaat een hoge verwachting op het aantreffen van resten uit het Midden-

Paleolithicum. Deze verwachting bevindt op het niveau van de afzettingen van de Formatie van 

Koewacht (zie Bijlage 6, Kaart 1). Deze fluviatiele afzettingen worden gerelateerd aan de loop van 

Schelde in het Midden en Laat Pleistoceen (vanaf het Saalien). Het stroomgebied van deze rivier is 

moeilijk te bepalen omdat het op dat ogenblik een verwilderde rivier betreft, bestaande uit een 

vlechtwerk van smalle en bredere geulen. Bij de aanleg van de huidige Westsluis in 1962 zijn in 

verschillende resten van zoogdieren gevonden zoals mammoet, wolharige neushoorn, reuzenhert en 

steppenwisent, soorten die voorkwamen in dit toenmalige koude toendralandschap. Er werden toen 

geen resten van menselijke aanwezigheid aangetroffen, hoewel dit gebied op dat moment vanwege 

het aanwezige voedsel wel aantrekkelijk zal zijn geweest. Omdat de beschikbare gegevens over deze 

ontsluiting en deze periode uitermate schaars zijn is een gedetailleerde studie van dit complexe 

landschap en het leefmilieu uitermate nuttig en wenselijk. 

Op de verwachtingskaart wordt het volledige plangebied met een hoge verwachtingswaarde 

weergegeven, behoudens de noordwestelijke hoek van het plangebied. Hier zijn deze afzettingen 

(deels) geërodeerd door een holocene geul. 

Voor het plangebied geldt tevens een hoge verwachting op het aantreffen van resten uit het Laat 

Paleolithicum tot en met Mesolithicum. Vindplaatsen uit deze periode kunnen worden verwacht in de 

Laag van Usselo en de top van de Formatie van Boxtel (Finaal Paleolithicum tot en met 

Mesolithicum). De hoge verwachtingswaarde wordt benadrukt door de vondst van een tranchetbijl uit 

het Paleolithicum en een pijlpunt uit het Mesolithicum in of in de directe omgeving van het 

plangebied. 
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Ook voor de periode vanaf de Neolithicum tot de Romeinse Tijd is de archeologische verwachting 

hoog. Deze verwachting bevindt zich op het niveau van de Formatie van Nieuwkoop 

(Basisveen/Hollandveen). Dit veen heeft zich in een natte fase van het Subboreaal gevormd op het 

dekzand (Formatie van Boxtel). Dit betekende echter niet dat het veengebied niet werd bezocht door 

mensen. De vondst van een neolithische geslepen bijl, aangetroffen bij de bouw van de huidige 

Middensluis gaf al een indicatie voor menselijke activiteit in het gebied. Tevens werden fragmenten 

Romeins aardewerk direct ten westen van het sluizencomplex van Terneuzen aangetroffen (Archis 

waarneming 45094). De fragmenten werden gevonden bij de bouw van de sluis in de jaren ’60 van de 

vorige eeuw. Bovendien werden door Munaut greppelstructuren in het veen opgemerkt die wellicht 

wijzen in de richting van de ontginning van het veen.1 De Romeinse ontginning van dit gebied is ook 

vastgesteld tijdens de archeologische opgraving te Ellewoutsdijk. Hierbij kwamen een negental 

boerderijen uit de Romeinse tijd aan het licht waarvan de staanders (houten grote palen waarop de 

het dak van de woning rustte) afkomstig waren van voornamelijk bomen die dateerden rond 3500 v. 

Chr. Dit betekent dat in de periode dat de huizen gebouwd werden, het hout waarmee ze bouwden 

reeds meer dan 3500 jaar oud was. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze bomen afkomstig zijn van 

het veenbos dat liep vanaf de zuidkant van Terneuzen tot in de huidige Westerschelde en dus ook in 

het plangebied.2 

Er is een archeologische verwachtingskaart opgesteld voor de bundeling van het niveau Formatie van 

Boxtel en Formatie van Nieuwkoop (Zie Bijlage 6, Kaart 2). Op deze kaart is er een lage 

archeologische verwachting in het noordwestelijke deel van het plangebied, ter plaatse van een 

holocene geul. Ook waar op basis van beschikbare gegevens erosie van dit niveau is vastgesteld door 

kleine holocene geulsystemen, kan de archeologische verwachting bijgesteld worden naar laag. Tot 

slot is er geen verwachting op dit niveau waar het kanaal, het sluizencomplex en de buitenhaven zijn 

gelegen. 

De verwachting op archeologische resten uit de Vroege en Late Middeleeuwen wordt als 

middelhoog gedefinieerd. Resten uit deze periode kunnen voorkomen in de Sluiskilafzettingen 

(Duinkerke 2/3a) van de Formatie van Naaldwijk. Dit gebied was in de Vroege Middeleeuwen 

onbedijkt kwelderlandschap, maar recent onderzoek in de Belgische kustvlakte heeft uitgewezen dat 

dit niet betekent dat deze gebieden daarom ook onbewoonbaar waren. De eerste grootschalige 

bedijkingen in de omgeving van het plangebied komen voor vanaf de 12de eeuw en kaderen in de 

ontginningspolitiek van de Graaf van Vlaanderen. Door de intensifiëring van deze ontginningen 

(vooral landbouw en veenontginning) zullen dorpen en gehuchten ontstaan. Het uitzicht van het 

middeleeuwse polderlandschap in het plangebied is echter moeilijk te reconstrueren doordat het 

gebied verschillende malen is overstroomd en opnieuw is ingepolderd. De middelhoge verwachting is 

ingegeven door het ontbreken van rechtstreekse waarnemingen of indicaties van middeleeuwse 

bewoning in het plangebied. Door de overstromingen uit de 15de en 16de eeuw zijn in de omgeving van 

het plangebied verschillende ontginningsdorpen verdronken. Deze zijn vaak nog wel ondergronds 

bewaard. Zo zijn in de directe omgeving van het plangebied Vremdijcke (Vroondijke), Stee(n)land, 

Willemskercke, Oud Axel en Pakinghe gesitueerd.  

Voor de Nieuwe Tijd geldt een lage verwachting op het vinden van archeologische vindplaatsen in 

alle Braakmanafzettingen (Duinkerke 3b) van de Formatie van Naaldwijk. Het plangebied is 

gedurende deze periode hoofdzakelijk in gebruik als landbouwgebied. Het gebied maakt deel uit van 

                                                                    
1
 Munaut 1967, 19. 

2
 Sier 2003, 138. 
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verschillende polders die vanaf de vroege 17de eeuw definitief worden bedijkt. In het plangebied 

worden in de 19de eeuw dan ook drie boerderijen gesitueerd. De aanleg van het kanaal in 1822 heeft 

een grote impact op het plangebied en zijn omgeving. Rondom de vestingstad Terneuzen worden 

twee kanaalarmen aangelegd. De westelijke kanaalarm loopt door het plangebied. In het 

noordoostelijk deel van het plangebied wordt een zeesluis, de Westkolk, aangelegd. Na de Belgische 

onafhankelijkheid in 1830 worden in dat deel van het plangebied ook vestingwerken opgetrokken in 

de vorm van twee bastions en een ravelijn. Door de uitbreiding van de haven, het sluizencomplex en 

het kanaal in het begin van de 20ste eeuw en opnieuw in de jaren ’60 van diezelfde eeuw verdwijnen 

zowel de bewoning in de polder als de vestingwerken. Hoewel mogelijk nog restanten van deze 

vestingwerken nog kunnen aanwezig zijn in de nog bestaande havenwerken en -dijken. 

Op de archeologische verwachtingskaart (zie Bijlage 6, Kaart 3) zijn de twee niveaus van de Formatie 

van Naaldwijk samengevoegd omdat de beschikbare bodemgegevens geen duidelijk onderscheid 

tussen beide niveaus toelaat. Bovendien zijn in dit niveau de verstoringsfactoren nagenoeg gelijk. De 

archeologische verwachting op deze gecombineerde kaart is laag in de noordwestelijke hoek van het 

plangebied en ter plaatse van de jonge geulsystemen in het plangebied. De verwachting is 

middelhoog op de plaatsen waar onder de Braakmanafzettingen nog een ouder, middeleeuws niveau 

wordt verwacht. Hoewel de archeologische verwachting voor deze periode laag is voor 

bewoningssporen moet er toch rekening worden gehouden met het aantreffen van infrastructurele, 

water- en vestingbouwkundige resten uit deze periode. Deze resten kunnen bestaan uit dijken, 

wegen, bruggen, sluizen en vestingwerken. Deze elementen zijn dan ook weergegeven op de 

archeologische verwachtingskaart. Indien deze elementen zich bevinden ter plaatse van de 

havengeul, het kanaal of de sluizencomplexen wordt er van uit gegaan dat deze compleet zijn 

verdwenen. 

Op basis van de gegevens uit het bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat het archeologisch 

potentieel in het grootste gedeelte van het plangebied als hoog te beschouwen is. Bovendien is 

vastgesteld dat binnen het plangebied de situatie geologisch, bodemkundig als archeologisch vrij 

complex is als gevolg van dynamische aard van het landschap doorheen de tijd. De geplande ingreep 

i.e. de bouw van een nieuwe zeesluis zal dan ook een ongunstige impact op deze waarde in casu het 

mogelijke archeologische erfgoed en het cultuurhistorische erfgoed, aanwezig binnen het 

plangebied. Daarom wordt geadviseerd om de archeologische verwachting opgesteld in dit rapport 

verder te toetsen middels een landschappelijk verkennend booronderzoek. Dit onderzoek is beperkt 

tot dat deel van het plangebied zoals aangeduid in bijlage 7. Door de voorkeursvariant te projecteren 

op de advieskaart wordt duidelijk wat de impact van de planvorming is en waar vervolgonderzoek 

dient plaats te vinden (zie Bijlage 8). In bijlage 3 wordt de voorkeursvariant afgebeeld en in bijlage 3 

en 9 wordt aangegeven waar verdiept of ontgraven, dan wel aangevuld wordt. Vervolgonderzoek 

dient zich te richten op die delen van het plangebied die ook daadwerkelijk zullen worden verstoord. 

Hiertoe werden de genoemde ingrepen geprojecteerd op de advieskaart in bijlage 10.  

Op basis van bovenstaande, en de afweging daarvan ten opzichte van de onderzoeksaccenten die in 

de onderzoeksagenda’s van de diverse overheden worden geponeerd, wordt geadviseerd om: 

 Binnen het te ontgraven deel van het plangebied een landschappelijk verkennend 

booronderzoek uit te voeren, maar dit onderzoek te beperken tot de bestaande 

kanaaleilanden. Hierbij kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij het milieutechnisch 

onderzoek. 

 Voorafgaand aan, of tijdens de uitvoeringsfase van de werkzaamheden een dwarsprofiel van 
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de te ontgraven dijk van de Nieuw Neuzenpolder te documenteren. Dit betreft namelijk een 

restant van de laatst ingepolderde dijk (1816) rond de Westerschelde.  

 Geen nader onderzoek te verrichten naar de vestingwerken. Hoewel niet uit te sluiten valt dat 

beneden het maaiveld nog restanten van de 19de eeuwse uitbreidingsfase van de vestingstad 

Terneuzen aanwezig kunnen zijn, wordt uit voorliggend onderzoek duidelijk dat de 

ruimtelijke gaafheid door de aanleg van het kanaal en de uitgevoerde saneringen ernstig is 

aangetast waardoor de informatie naar alle waarschijnlijkheid gering is. Bovendien kan op 

basis van de verstoringen ten behoeve van de voorkeursvariant gesteld worden dat slechts de 

uiterste rand hiervan zal ontgraven worden, verder wordt enkel aangevuld. 

De gecombineerde verwachtingskaarten hebben geleid tot het opstellen van een advieskaart (bijlage 

7). Door het projecteren van de geplande ingrepen (bij de realisatie van de voorkeursvariant) op de 

advieskaart (bijlage 10) en het afwegen van beleidsmatige keuzes en praktische uitvoerbaarheid 

wordt geadviseerd om het vervolgonderzoek te richten op de in bijlage 11 afgebeelde zones. 

Het doel van het landschappelijk verkennend booronderzoek is verder inzicht te verwerven over de 

aard, diepteligging en gaafheid van de verschillende archeologische niveaus. De aard en de 

onderzoeksmodaliteiten van dit onderzoek dienen in een Plan van Aanpak in detail te worden 

besproken, maar enkele aandachtspunten worden in paragraaf 4.2 genoemd. 

Het resultaat van het landschappelijk verkennend booronderzoek dient een bijgesteld en verfijnd 

archeologisch verwachtingsmodel op te leveren, waarbij de oppervlakte en hoeveelheid van de zones 

met een archeologische verwachtingswaarde bijgesteld kunnen worden. Daarnaast kan in verticale 

zin de diepte vanaf waar vindplaatsen kunnen worden aangetroffen verfijnd worden binnen een deel 

van het plangebied. Op basis van daarvan kan, afhankelijk van de civieltechnische ingrepen een 

karterend/waarderend onderzoek worden uitgevoerd of bepaalde delen worden vrijgesteld van 

verder onderzoek. 

Ten aanzien van de cultuurhistorische elementen die aanwezig zijn in het plangebied kan worden 

gesteld dat deze onlosmakelijk verbonden zijn met de locatie waar deze zich bevinden. Ze maken 

deel uit van de infrastructuur of landschap en ontlenen ook deel hun waarde hieraan. Het verwijderen 

of verplaatsen van deze elementen doet dan ook afbreuk aan de waarde. Daarom wordt voor deze 

elementen geadviseerd om te streven naar het behoud in situ van deze elementen. Indien behoud 

echter niet mogelijk is, dan wordt geadviseerd om samen met de gemeente Terneuzen en eventuele 

belangengroepen te streven naar een zinvolle verplaatsing van deze elementen. Als directe gevolgen 

van de voorkeursvariant zal de Middensluis volledig worden verwijderd. De Westelijke Kanaalarm 

blijft binnen de voorkeursvariant grotendeels onaangetast, zij het dat de zuidelijk punt (Schependijk), 

waar zich ook de 19de eeuwse scheepswerf bevindt, wordt afgegraven. Ook de Westkolk en de 

Westbeer blijven binnen de voorkeursvariant onaangetast. Voor het monument ter nagedachtenis 

aan de verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog zal in deze variant echter een nieuwe locatie 

dienen te worden gezocht. Hetzelfde geldt wellicht voor de mijnenuitkijkpost die naar alle 

waarschijnlijkheid door het vergroten van de havenmond aan de Westzijde niet op zijn 

oorspronkelijke plaats behouden kunnen blijven. De dijkpaal valt wellicht net buiten deze verbreding 

en zou mogelijk kunnen behouden blijven. 
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Administratieve Gegevens 

Onderzoeksvorm Aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek 

Projectnaam Nieuw Sluis Terneuzen 

 

Locatie 

 Provincie Zeeland 

 Gemeente Terneuzen 

 Plaats Terneuzen 

 Adres / Locatie Nieuwe Sluis 

 RD coördinaten NW: 44.760 / 374.043 NO: 45.822 / 373.806 

ZW: 45.963 / 370.982 ZO: 46.329 / 371.174 

 Kaartblad 54E 

 Kadastraal perceel - 

 Oppervlakte plangebied Circa 254 ha.   

 
Bekende waarden binnen plangebied 

 AMK status Geen 

 Archis waarnemingen 45093, 45094 

 Archis vondstmeldingen Geen 

 Zeeuws Archeologisch Archief Geen 

 
Opdrachtgever 

 Naam Lievense CSO Adviesbureau voor Milieu, Ruimte, Water 

 Contactpersoon Mevr. L. van Calsteren 

 Adres Postus 2, 3980 CA Bunnik 

 Contactgegevens T 030 6594360 M - 

E l.vancalsteren@cso.nl 

 
Bevoegde Overheid 

 Naam Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Adviseur van de Bevoegde Overheid 

 Naam Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

 Contactpersoon Mevr. E. Vreenegoor 

 Adres Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort 

 Contactgegevens T 033 4217335 M - 

E e.vreenegoor@cultureelerfgoed.nl 
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Beheer en plaats van documentatie 

 Naam Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) 

 Contactpersoon Dhr. J.J.B. Kuipers 

 Adres Postbus 49, 4330 AA Middelburg 

 Contactgegevens T 0118 670879 M - 

E jjb.kuipers@scez.nl 

 Digitaal E-depot: www.edna.nl 

 
Uitvoerder 

 Naam Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed. 

 Contactpersoon Drs. J.E.M. Wattenberghe 

 Adres Postbus 8131, 4330 EC Middelburg 

 Contactgegevens T 0113 376471 M 06 13027900 

E janwattenberghe@artefact-info.nl 

 
Onderzoeksgegevens 

 Uitvoeringsperiode Augustus 2014 

 Archis onderzoeksmelding 62863 

 Archis onderzoek 51921 

 Archis waarneming Niet van toepassing 

 Nieuw aangetroffen vindplaats Niet van toepassing 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Nederland en Vlaanderen zijn overeengekomen de plannen voor een Nieuwe Sluis op het 

sluizencomplex van Terneuzen uit te werken3. Het voornemen bestaat de uitkomsten vast te leggen 

in een Tracébesluit. Bij de voorbereiding van dit Tracébesluit wordt de milieueffectrapportage (m.e.r.) 

doorlopen. De bevoegde overheid is de minister van Infrastructuur en Milieu. Op het vlak van de 

archeologie, als één van de thema’s besloten in de m.e.r.-procedure, wordt de minister geadviseerd 

door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 

 

Afbeelding 1   Westsluis van het sluizencomplex Terneuzen (bron: Rijkswaterstaat, Joop van Houdt) 

 

1.2 Doelstelling van het project Nieuwe Sluis Terneuzen 

Doelstelling van het project Nieuwe Sluis Terneuzen Kanaal Gent Terneuzen is het verbeteren 

van de toegankelijkheid van de Kanaalzone. Hiervoor worden drie knelpunten aangepakt op de 

volgende wijze:  

                                                                    
3
 Besluit van het politiek college van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie inzake 

planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen, 19 maart 2012 
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 de robuustheid van het sluizencomplex wordt verbeterd, zodat bij stremming van de 
Westsluis de zeevaart doorgang kan vinden 

 schaalvergroting in de zeevaart wordt gefaciliteerd en  
 de capaciteit van het sluizencomplex wordt vergroot, waardoor de wachttijden voor met 

name de binnenvaart worden verminderd.  
 Ruimtelijke kwaliteit 
 Duurzaamheid. 

De geplande werkzaamheden voor de nieuwe sluis omvatten de realisatie van een nieuwe zeesluis en 

daaraan gerelateerd herinrichting van het sluizencomplex en van de buiten- en binnenhaven. 

 

1.3 Kader aanvullend archeologisch onderzoek 

In opdracht van Lievense CSO Milieu Ruimte Water heeft Artefact! Advies en Onderzoek in Erfgoed in 

augustus 2014 een aanvullend archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd naar het plangebied 

Terneuzen Zeesluis. Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten van aanvullend archeologisch 

onderzoek. Het betreft één van de conditionerende onderzoeken, die duidelijk moeten maken wat in 

de ondergrond aanwezig is. Het onderzoek levert daarnaast informatie voor het MER en meer 

specifiek het deelrapport ruimtelijke kwaliteit. 

In 2013 is reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd4. Het doel van het archeologisch 

bureauonderzoek was op basis van gegevens omtrent de bodem, geologie, oude kaarten, historische 

bronnen, bekende archeologische gegevens, verstoringsgegevens, hoogtekaarten en luchtfoto’s 

zoveel mogelijk informatie te verzamelen ten einde een analyse te kunnen maken die dient als basis 

voor het opstellen van een specifieke archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied.  

                                                                    
4
 de Boer 2013. 

Afbeelding 2. Ligging van het plangebied op een 
overzichtskaart van Nederland (rode ster). 
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Begin 2014 is bodemonderzoek uitgevoerd. Op advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(RCE) is dit bodemveldwerk archeologisch begeleid en gerapporteerd5. Het archeologisch begeleiden 

van de milieuhygiënische boringen had tot doel het archeologisch verwachtingsmodel te toetsen en 

eventueel bij te stellen.  

Omdat het Archeologisch Bureauonderzoek een aantal onvolledigheden vertoonde werd tijdens een 

kennissessie archeologie in juni 2014 besloten een aanvullend archeologisch bureauonderzoek te 

laten uitvoeren. Hierin dienen, met het oog op eventueel vervolgonderzoek, duidelijke verwachtings-

kaarten te worden opgenomen waarbij zowel de beschikbare als nieuwe informatie wordt gebundeld 

tot een handelbaar werkinstrument. Voorliggend onderzoek werd uitgevoerd conform de eisen 

gesteld in de KNA Versie 3.3 en de aanvullende richtlijnen van de Provincie Zeeland6. 

 

Afbeelding 3. Ligging van het plangebied (rode ster) op een uitsnede van de Topografische Kaart. Schaal 1: 
250.000. Bron: Esri, Kadaster NL 2014. 

 

 

                                                                    
5
 Bats et al, 2014. 

6 
Aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de Provincie Zeeland: Hoofdstuk 1: Bureauonderzoek. 
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Afbeelding 4. Ligging van het plangebied (rode polygoon) op een uitsnede van de Topografische Kaart. 
Schaal 1: 25.000. Bron: Esri, Kadaster NL 2014. 

 

 

1.4 Beleidskader 

1.4.1 Archeologie 

Rijk 

Sinds 1 september 2007 is de herziene Monumentenwet 1988 van kracht. Middels de Wet op de 

archeologische monumentenzorg (Wamz) is hiermee het verdrag van Valletta binnen de Nederlandse 

wetgeving geïmplementeerd. Het verdrag van Valletta of Malta beoogt het cultureel erfgoed, dat zich 

in de bodem bevindt, beter te beschermen. Deze wet regelt de bescherming van archeologisch 

erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van 

archeologische onderzoeken. De belangrijkste veranderingen als gevolg van deze nieuwe wetgeving 

zijn: 
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 het streven naar behoud en bescherming van archeologische waarden in de bodem 

 de archeologische monumentenzorg wordt een geïntegreerd onderdeel van het ruimtelijk 

ordeningsproces 

 de kosten van archeologische werkzaamheden komen in principe voor rekening van de 

initiatiefnemer van bodemverstorende activiteiten (principe van ‘veroorzaker betaalt’) 

Daarnaast is er op landelijk niveau een Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) opgesteld 

waar in hoofdstukken 11 en 14 tot 16 de vroege prehistorie, de late prehistorie, de Middeleeuwen en 

de vroegmoderne tijd in West-Nederland wordt geschetst. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

hanteert de IKAW, de AMK en Archis als beleidsinstrumenten. 

Provincie Zeeland 

Het beleid van de provincie Zeeland (zie kader) ten aanzien van de Archeologische Monumentenzorg 

(AMZ) is vastgelegd in de nota Provinciaal Cultuurbeleid 2013-2015. In dit plan wordt het grootste 

deel van de Nota Archeologie 2006-2012, de uitwerkingsnota van de cultuurnota Cultuur Continu uit 

2008 gecontinueerd. Daarnaast heeft de provincie in 2009 aanvullende richtlijnen opgesteld voor het 

uitvoeren van een Bureauonderzoek, onderzoek op veen en onderzoek op dagzomend en dun 

afgedekt dekzand. Deze werden in 2014 geactualiseerd en aangevuld. 

In 2008 werd een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ) opgesteld waarbij 

kennislacunes en aandachtspunten worden benoemd en die in tien speerpunten kunnen worden 

samengevat7: 

1. Het stimuleren en verkrijgen van basale harde gegevens, aanvullen en ontwikkelen van 
diachrone datasets op het terrein van absolute dateringen (C-14, dendrochronologie, 
luminescentie (OSL), archeobotanie, archeozoölogie, fysische antropologie, incl. DNA-
onderzoek;  

2. Archeologisch onderzoek vanuit de lucht; 

3. Archeologisch onderzoek in diepere bodemontsluitingen; 

4. Uitwerking oud archeologisch onderzoek; 

5. Zoutproductie vanaf de IJzertijd (o.a. moernering, selnering); 

6. Verdronken land en dorpen (dynamiek van mens en landschap); 

7. Onderzoek naar infrastructuur (dammen, dijken, wegen, waterstaatswerken,…); 

8. Verdedigingswerken in Zeeland, met nadruk op de verdedigingswerken en –linies uit de 16de 
en 17de eeuw; 

9. Diachrone ontwikkeling van Zeeuwse havens; 

10. Onderwaterarcheologie: wrakken en andere objecten onder water 

 

ARCHEOLOGIEBELEID PROVINCIE ZEELAND8 

Uitgangspunt is dat archeologische waarden zo vroeg mogelijk in het planvormingsproces worden 
meegewogen. Behoud van bekende archeologische waarden in situ is (in de bodem) het 
uitgangspunt. Behoud kan nagestreefd worden door planinpassing en planaanpassing. Wanneer 
andere belangen, na gedegen afweging, boven de archeologische belangen prevaleren wordt 
gestreefd naar behoud ex situ door opgraving, uitwerking, rapportage en opslag van deze 
informatie. 

                                                                    
7 Hessing, Alkemade & Van Heeringen 2008. 
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Voor een terrein van vastgestelde archeologische waarde (AMK) geldt in principe altijd behoud in 
situ. Bij dynamische historische stads- en dorpskernen is dat niet altijd mogelijk. Behoud in situ is 
vaak ook te realiseren door planinpassing, planaanpassing of technische maatregelen. De provincie 
wil ‘archeologievriendelijk’ bouwen stimuleren door voorlichting te bieden. De provincie zal geen 
provinciale archeologische monumentenlijst opstellen en bijhouden. Wij zijn van mening dat 
terreinen met een vastgestelde archeologische waarde op gemeentelijk niveau tenminste een 
afdoende planologische bescherming dienen te krijgen. Alle terreinen die op de archeologische 
monumentenkaart Zeeland staan moeten in januari 2009 een planologische bescherming hebben 
gekregen. 

Voor gebieden met een verwachtingswaarde (IKAW, ZAA en ARCHIS) is de afweging van 
archeologische waarden noodzakelijk door middel van archeologisch (voor)onderzoek. Onderzoek 
moet gebeuren in gebieden met een middelhoge en hoge verwachtingswaarde volgens de 
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW). Gebieden met een lage of zeer lage 
verwachtingswaarde moeten niet onderzocht worden tenzij een vondstmelding bekend is uit het 
Zeeuws Archeologisch Archief of uit het nationaal informatiesysteem, ARCHIS. Onderzoek en 
behoud dient door diegene die werkzaamheden uitvoert in de bodem, anders dan normaal 
(agrarisch) gebruik, betaald te worden. 

Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk wanneer: 

 aangetoond is dat geen archeologische (verwachtings)waarden aanwezig zijn; 
 werkzaamheden vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd; 
 werkzaamheden niet dieper worden uitgevoerd dan 30 cm onder het maaiveld; 
 het te verstoren oppervlak niet groter is dan 100 m2, tenzij het een terrein dat op de 

Archeologische Monumentenkaart Zeeland gewaardeerd is als een terrein met zeer hoge of 
hoge archeologische waarde; 

 herbouw plaatsvindt met dezelfde afmetingen en dezelfde maat funderingen (horizontaal 
en verticaal) als het oorspronkelijke bouwwerk. 

Gemeenten, met een vastgesteld archeologiebeleid, kunnen op basis van inhoudelijk 
beargumenteerde keuzes van deze regelgeving inzake gebieden met een verwachtingswaarde 
afwijken. Dit geldt ook voor de kernen van hoge archeologische waarden. Het college van GS 
behoudt echter bij toetsing zijn eigen afwegingsvrijheid, maar zal deze enkel aanwenden indien het 
behoud van waardevol archeologisch erfgoed o.i. wordt bedreigd. 

De provincie meent dat terreinen van hoge en zeer hoge archeologische waarde op de AMK Zeeland 
van provinciaal belang zijn. Deze archeologische terreinen kunnen niet vrijgesteld worden van 
onderzoek. Bij ingrepen waarbij de provincie zelf opdrachtgever is of het bevoegd gezag is voor de te 
verlenen vergunning wordt 0 m² aangehouden. Gemeenten hebben in hun gemeentelijk 
archeologiebeleid hiervoor eigen normen vastgelegd.9 

 

Gemeente Terneuzen 

Met de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) uit 2007 is de verantwoordelijkheid 

voor het cultureel erfgoed in grote mate verschoven van Rijk en provincie naar de gemeenten. 

Gemeenten worden verantwoordelijk gehouden voor de omgang met archeologische waarden 

binnen het gemeentelijk grondgebied. Daartoe dienen gemeenten een eigen archeologiebeleid te 

voeren.  

                                                                                                                                                                                                             
8
 Nota Archeologie 2006-2012, 14-15. 

9
 Provinciaal Cultuurbeleid 2013-2015, 14-15. 
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De gemeente Terneuzen beschikt sinds 27 januari 2011 over een gemeentelijk interim-beleid 

archeologie: “De onderste steen boven?”. Procedures bij de advisering in het kader van ruimtelijke 

plannen en de toetsing van volgens de gemeentelijke Erfgoedverordening vergunningsplichtige 

gevallen zullen gebaseerd zijn op een (door de gemeente) uit te voeren toets.  

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bestemmingsplannen, vergunningen, bodemsanering 

en civiele werken. De verantwoording voor het aanvragen van (archeologie)vergunningen en het 

naleven daarvan ligt bij de initiatiefnemer, dat kan ook de gemeente zijn. Daarnaast heeft de 

gemeente een toetsende en handhavende rol.  

Om inzicht te krijgen in de archeologische verwachtingswaarde van een gebied of locatie dient aan 5 

criteria te worden getoetst: de Archeologische Monumentenkaart (AMK), de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW), Archis, het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) en de 

bodemopbouw. Een en ander is uitgewerkt in het stroomschema onderzoeksplicht archeologie. Bij 

het opstellen van ruimtelijke plannen en vergunningverlening in het kader van de 

Erfgoedverordening, zal deze toets het uitgangspunt zijn voor de beoordeling. 

                                                                    
10 Overgenomen uit “De onderste steen boven?” Interim-beleid archeologie gemeente Terneuzen. 
11 * De genoemde diepte en oppervlakte zijn gerelateerd aan de daadwerkelijk te bebouwen of verstoren diepte en 
oppervlakte, dus niet aan de perceelgrootte. 
** Te beoordelen door de beleidsmedewerker archeologie of een archeologisch deskundige. In geval van voormalige 
vestingwerken is een grens van 500 m

2
 van toepassing. 

*** Van Rummelen 1977. Beoordeeld dienen te worden; de te verstoren geologische lagen. Als de genoemde 
geologische laag niet verstoord wordt, geldt geen onderzoeksplicht. Als de geologische laag reeds aantoonbaar 
verstoord is, geldt eveneens geen onderzoeksplicht. De diepteligging van de bodemlagen kan vaak afgeleid worden uit 
het milieuonderzoek. 
****Inclusief oudere afzettingen van Duinkerke. Deze laag is van belang voor de Middeleeuwen. Bij uitvoerige 
toetsing is de grens > 1.000 m2 bij ontbreken archeologische indicatoren en algehele vrijstelling als deze lagen 
verstoord of geërodeerd zijn. 

STROOMSCHEMA ONDERZOEKSPLICHT ARCHEOLOGIE 10 
Deze toetsen dienen uitgevoerd te worden bij het opstellen van ruimtelijke plannen, de behandeling 
van aanvragen om een omgevingsvergunning, aanlegvergunning of vergunningverlening in het kader 
van de Erfgoedverordening. 

 
Toets bevoegd gezag 

 Is sprake van een archeologisch monument: ja; het rijk is bevoegd gezag. 

 Is sprake van een wettelijke procedure zoals ontgronding, bodemsanering, trajectbesluit, MER en 
dergelijke: ja; bevoegd gezag archeologie valt samen met bevoegd gezag procedure. Dit kan 
bijvoorbeeld het rijk of de provincie zijn, maar ook de gemeente. 

 In alle overige gevallen is de gemeente bevoegd gezag in het kader van de Erfgoedverordening. 
 

Vrijstellingsregeling 
11 

 Vrijstelling tot 0,5 m diep en < 100 m
2
.* 

 Vrijstelling indien al eerder aantoonbaar verstoring of onderzoek heeft plaatsgevonden. Hierbij kan 
gedacht worden aan ophogingen, ontgrondingen, wegcunetten, rioleringsleuven, bodemsanering en 
dergelijke. Een en ander dient ter beoordeling aan het bevoegd gezag te worden voorgelegd. 

 Vrijstelling is eveneens van toepassing als de uitkomst van de toets voor de 4 genoemde criteria 
(AMK, IKAW, Archis/ZAA, en de bodemkaart) uitkomt op: geen onderzoeksplicht. 

 
Toets onderzoeksplicht indien gemeente bevoegd gezag is 

 AMK  
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Het beleid van de gemeente Terneuzen werd inmiddels verankerd in de bestemmingsplannen. 

Wanneer in een bestemmingsplan van de gemeente Terneuzen een dubbelbestemming Waarde-

Archeologie wordt opgenomen, vormt de toets uit het gemeentelijk archeologiebeleid hiervoor de 

basis. Hierin wordt doorgaans een vrijstellingsdiepte van 0,5 meter beneden het maaiveld 

gehanteerd. Het toepassen van een grotere vrijstellingsdiepte is alleen weloverwogen mogelijk. 

Omdat de gemeente Terneuzen een overzicht wil van gebieden die een grotere vrijstellingsdiepte 

kunnen krijgen, heeft de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) een inventarisatie uitgevoerd 

van negen variabelen op basis waarvan een vrijstellingenkaart Archeologie ontwikkeld is. Hierin is 

aangegeven of en tot op welke diepte een terrein vrijgesteld kan worden. Deze kaart kan gebruikt 

   Ja: onderzoeksplicht 
Nee: geen onderzoeksplicht, ga verder naar IKAW 

 IKAW  
zeer lage of lage trefkans: geen onderzoeksplicht, ga verder naar Archis/  
  ZAA 
middelhoge trefkans: < 500 m

2
 * geen onderzoeksplicht, ga verder 

  naar Archis/ZAA 
 > 500 m

2
 * onderzoeksplicht 

hoge trefkans: < 100 m
2
 * geen onderzoeksplicht, ga verder 

   naar Archis/ZAA 
 > 100 m

2
 * onderzoeksplicht 

 Archis/ZAA 
 geen gegevens:                   geen onderzoeksplicht, verder naar bodemkaart 
 gegevens, lage waarde**  : geen onderzoeksplicht, verder naar bodemkaart 
 gegevens, hoge waarde** : onderzoeksplicht 

 Geologische Kaart 

***Pleistoceen zand  
- < 100 m

2
, geen onderzoeksplicht 

- aan het maaiveld of < 1 m -mv en > 100 m
2
 *, 

-                   onderzoeksplicht 
- > 1 m -mv < 500 m

2
 *, geen onderzoeksplicht 

- > 1 m -mv > 500 m
2
 *, onderzoeksplicht 

- > 2 m -mv < 1.000 m
2
 *, geen onderzoeksplicht 

- > 2 m -mv > 1.000 m
2
 *, onderzoeksplicht 

Hollandveen 
- < 1.000 m

2
 *, geen onderzoeksplicht 

- > 1.000 m
2
 *, onderzoeksplicht 

Duinkerke II**** 
- < 500 m

2
 *, geen onderzoeksplicht 

- > 500 m
2
 *, onderzoeksplicht 

Duinkerke III 
- geen onderzoeksplicht 

 

Aanbevolen wordt deze toetsen uit te voeren in samenhang met de toets op cultuurhistorie. Hierdoor 
kan tijd bespaard worden. Ook in het milieuonderzoek is meestal al veel informatie 
over de bodemopbouw en de recente historie van de locatie aanwezig. Daarnaast kan de toets 
aangevuld worden met informatie uit archieven, literatuur, kaartmateriaal, luchtfoto’s, de lijst van 
verdronken dorpen, een terreininspectie en informatie van plaatselijke heemkundigen, historici of 
(amateur)archeologen. Bij een uitvoeriger toetsing mag, na overeenstemming met de 
beleidsmedewerker archeologie of een bevoegd deskundige, gemotiveerd worden afgeweken van 
het stroomschema. 
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worden in de overweging een terrein dieper vrij te stellen dan de standaard 0,5 meter beneden het 

maaiveld (voor wat betreft archeologie). De kaart beslaat zowel het buitengebied als de kernen, en 

zowel die delen met een dubbelbestemming Waarde Archeologie als die zonder. Het is echter de 

bedoeling de kaart alleen te gebruiken indien voor een gebied een dubbelbestemming Waarde 

Archeologie geldt. De kaart kan gebruikt worden om gemotiveerd af te wijken van de 

vrijstellingsdiepte in de bestemmingsplannen.12 

 

1.4.2 Huidige ontwikkelingen afgewogen t.o.v. het beleidskader  

In voorgaande paragraaf worden het beleidskader en de beleidsinstrumenten van de diverse 

overheden weergegeven. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de afweging van de 

huidige ontwikkelingen aan de diverse beleidsinstrumenten. 

 Onderzoeksplicht op basis van 

Rijk Ja vrijgesteld op basis van zeer lage en lage verwachtingswaarde op 
IKAW

13
 maar mogelijk onderzoeksplicht door twee 

Archiswaarnemingen 

Provincie Ja vrijgesteld op basis van zeer lage en lage verwachtingswaarde op 
IKAW maar onderzoeksplicht door twee Archiswaarnemingen 

Gemeente Ja gemeentelijk beleid(stoets)
14

 vertaald in bestemmingsplan en 
beheersverordening Oostelijke Kanaaloever en bestemmingsplan 
Maintenance Valuepark. Met uitzondering van het noordwestelijk 
deel van het plangebied (noordelijke deel bestemmingsplan 
Maintenance Valuepark) waar op basis van dezelfde toets geen 
dubbelbestemming waarde archeologie geldt. 

 

Hierbij dient opgemerkt dat op de in september 2014 vastgestelde Vrijstellingkaart van de Gemeente 

Terneuzen het plangebied wordt weergegeven in een zone waar vrijstelling geldt tot 0,5 meter 

beneden maaiveld, met uitzondering van een klein strookje ter hoogte van het havenhoofd waar 

vrijstelling tot 4 meter geldt. Binnen het kanaal en de havenmond geldt een vrijstellingsgrens van 

meer dan 4 meter en vervalt de onderzoeksverplichting. 

 

1.4.3 Cultuurhistorie 

Rijk 

Dat cultuurhistorie in planstudies steeds belangrijker is geworden, heeft ertoe geleid dat dit aspect is 

vastgelegd in wet- en regelgeving. De huidige wet- en regelgeving schrijft voor dat cultuurhistorische 

effecten volwaardig in beeld moeten komen voordat overheidsinstanties besluiten nemen over 

voorgenomen plannen en projecten. 

                                                                    
12

 Kerckhaert 2014, 7 
13

 De IKAW is opgesteld voor de bovenste geologische eenheden. Bij het opstellen van deze kaart werd geen rekening 

gehouden met geologische eenheden die op grotere diepte gelegen zijn. 
14

 Op basis van geologische gesteldheid van het plangebied. 
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De rol van cultuurhistorie in de voorbereiding van plannen en projecten is wettelijk geregeld in de Wet 

Ruimtelijke Ordening en het Besluit hierop, de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 

en – daaraan gekoppeld – de Wet milieubeheer (Wm). De laatstgenoemde Wm bevat de spelregels 

voor milieueffectrapportages. Sinds september 2007 is de minister van OCW wettelijk adviseur bij 

milieueffectrapportages, naast de ministers van VROM en LNV. Het ministerie van OCW (Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed) adviseert bij procedures voor milieueffect-rapportages over welke 

effecten plannen en projecten op cultuurhistorie kunnen hebben en hoe die effecten het best in beeld 

gebracht kunnen worden. Deze advisering heeft betrekking op welke cultuurhistorische informatie in 

beeld moet worden gebracht om een goed besluit te kunnen nemen. Vervolgens toetst de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed de resultaten in de Milieueffectrapportages. Als uitvoerder van de 

Monumentenwet kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gevraagd en ongevraagd daarbij soms 

ook een waardeoordeel over de verschillende planalternatieven en varianten geven.15 

Provincie Zeeland 

De Provincie beoogt de identiteit, diversiteit en belevingswaarde van het Zeeuwse landschap en de 

aanwezige cultuurhistorische waarden te behouden en te versterken. Herkenbaarheid, identiteit en 

regionale diversiteit zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De Provincie zet daarom in op behoud, 

versterken en benutten van de meest kenmerkende kwaliteiten en waarden in Zeeland. Het gaat 

bijvoorbeeld over duinen, monumentale bebouwing, kreekruggen, bijzondere polders, vestingsteden 

en de Staats-Spaanse Linies. 

In overleg met gemeenten, Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en Stichting Cultureel Erfgoed 

Zeeland (SCEZ) zijn de kernkwaliteiten van het Zeeuwse landschap per regio geïnventariseerd. 

Daarbij is voor de afzonderlijke kwaliteiten aangegeven of zij van provinciaal, regionaal of lokaal 

belang zijn en zijn strategieën geformuleerd voor de wijze van behoud, bescherming en ontwikkeling. 

De Provincie draagt verantwoordelijkheid voor het behoud van de kwaliteiten met een provinciaal 

belang. Deze zijn benoemd in onderstaand overzicht. De Provincie geeft deze kwaliteiten een 

basisbescherming in de ruimtelijke verordening. 

Landschappen, landschapselementen en cultuurhistorische elementen van provinciaal belang: 

 Vlakelementen: Deltawateren, duin- en strandlandschappen, vroongronden, schorren en 

slikken, inlagen, karrevelden en open zilte weidegebieden, kreken en kreekrestanten, bossen 

en landgoederen, bijzondere open poelgebieden, (overige) EHS-gebieden en de open entree 

van Zeeland. 

 Lijnelementen: Deltawerken en overige grote ingenieurswerken (o.a. Zeelandbrug), 

deltadijken, binnendijken, muraltmuurtjes, Atlantikwall, Landfront Vlissingen, Staats 

Spaanse Linies, duinbeken, houtwallen en elzenmeten in de Kop van Schouwen en 

herkenbare overgangen naar kleinschalige dekzandlandschappen in Zeeuws-Vlaanderen 

 Puntelementen: Vliedbergen, welen, paalhoofden, molenbiotopen, forten, kastelen, 

hollestelles, oesterputten en groeve Nieuw-Namen 

In de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) is een overzichtelijke samenvatting van alle kennis over 

de nog zichtbare cultuurhistorie in de omgeving weergegeven. 

                                                                    
15

 Handreiking cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA, 2009 
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Van gemeenten wordt verwacht dat zij op een soortgelijke wijze uitwerking geven aan het behoud 

van de kwaliteiten met een regionaal of lokaal belang in hun structuurvisies en bestemmingsplannen. 

De gezamenlijk uitgevoerde inventarisatie kan daarbij worden beschouwd als een handreiking. 

Gemeente Terneuzen 

Per 1 januari 2012 werd het voor gemeenten verplicht in nieuwe bestemmingsplannen aandacht te 

besteden aan cultuurhistorie. Daarbij moet blijken dat onderzoek gedaan is. Het gaat niet alleen om 

objecten als monumentale panden maar nadrukkelijk ook om elementen met waarde in het kader van 

bijvoorbeeld historische stedenbouw, waterstaatkunde of landschap. De gemeente heeft ten 

behoeve van dit onderzoek een Cultuurhistorische Waardenkaart vervaardigd met behulp van onder 

andere een inventarisatie van de Provincie Zeeland, vervaardigd door Bosch Slabbers 

landschapsarchitecten. In overleg met betrokken organisaties als Stichting Landschapsbeheer 

Zeeland is de kaart verder verfijnd. In deze kaart wordt een inventarisatie van alle aanwezige 

cultuurhistorisch waardevolle elementen en objecten gecombineerd met ontwikkelingsstrategieën uit 

de Structuurvisie 2025. Er zijn drie kaartbladen vervaardigd: 'behoud', 'behoud door ontwikkeling' en 

'vernieuwing mogelijk'. Voor elk gebied in de gemeente zijn de drie kaartbladen van belang.  

Per bestemmingsplan wordt vervolgens besloten welke cultuurhistorische elementen daadwerkelijk 

beschermd worden. De overige elementen en de aanduidingen 'behoud door ontwikkeling' of 

'vernieuwing mogelijk' dienen als hulpmiddel bij het toetsingskader voor toekomstige aanvragen die 

in strijd zijn met het bestemmingsplan. 

 

1.5 Planvorming: beschrijving voorkeursvariant 

In de verkenning die voorafgaand aan de planuitwerking is uitgevoerd, is zowel verbetering van het 

kanaal als het sluizencomplex onderzocht. Op basis van de daaruit beschikbaar gekomen informatie 

en het advies van het stakeholders advies forum, is besloten de aanleg van een zeesluis binnen het 

sluizencomplex van Terneuzen uit te werken. Dit is vastgelegd in het besluit van het politiek college 

van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie16. Daarbij is besloten dat het voorkeursalternatief 

bestaat uit een zeesluis zonder aanpassing aan het kanaal. Hierbij geldt dat de nieuwe sluis 

gerealiseerd dient te worden binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen. Alle werken die 

nodig zijn voor de aanleg moeten binnen de aangegeven zoekruimte worden uitgevoerd. 

De nieuwe sluis heeft een omvang van 427m x 55m x 16m (lxbxd). Het voorkeursalternatief vormt het 

uitgangspunt van de varianten die in de m.e.r. worden onderzocht. 

Op basis van de uitkomsten van de verschillende onderzoeken is besloten de voorkeursvariant op te 

bouwen uit verschillende elementen van de onderzochte varianten. Hieronder is per onderdeel de 

afweging gegeven voor de keuzes zoals deze zijn opgenomen in de voorkeursvariant. 

 

 

                                                                    
16

 Besluit van het politiek college van de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie inzake 
planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen, 19 maart 2012 
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1.5.1 Sluiskolk 

De ligging en oriëntatie van de Nieuwe Sluis is zo optimaal mogelijk gekozen voor het maatgevende 

schip na kanaalaanpassingen, zodat de sluis toekomst vast is. Na analyse van de technische studies 

blijkt dat zeevaart en binnenvaart conflicteren. De ligging van de Nieuwe Sluis is daarom een 

compromis waarbij zowel met de belangen van de zeevaart als met de binnenvaart rekening is 

gehouden. Dit is hieronder nader toegelicht. 

Het nuttige oppervlak van de sluiskolk is reeds vast gelegd in het Politiek besluit. Dat is 427x55x16 

meter (lxbxd). Deze maten zijn in het MER niet nader onderzocht. De bruto maten zijn ruimer. Er is 

ruimte nodig om de waterstromen van het nivelleren van de sluiskolk rond de schepen te leiden en 

voor drijframen om schade aan schepen en de sluiskolk te voorkomen. Daarmee komen de 

buitenmaten van de sluiskolk op een bruto lengte van 462 meter, een constructiebreedte van 58 tot 

60 meter. De contractdiepte van de kolk is NAP -17, 00m. 

De locatie van de sluis heeft grote samenhang met de snelheid waarmee schepen de sluis kunnen 

naderen, en daarmee met capaciteit. Het onderzoek naar de in- en uitvaart van de schepen van de 

sluis is uitgevoerd met verschillende grote schepen, waaronder het grootste schip dat na oplevering 

van de sluis kan varen, en het grootste schip dat na aanpassingen op het kanaal naar de Kanaalzone 

kan. In de noord-zuidrichting is weinig marge. Een noordelijker ligging leidt tot minder tijd voor het 

stoppen en oplijnen van de schepen in de buitenhaven. Dit maakt het nodig dat langzamer wordt 

gevaren om in alle gevallen op tijd te kunnen stoppen. Situaties van harde wind en stroming worden 

bij een kortere lengte om te manoeuvreren eerder als te onveilig voor het naderen van de sluis 

beoordeeld. Een zuidelijker ligging leidt tot problemen aan de kanaalzijde. De invaart van de Nieuwe 

Sluis met grote schepen conflicteert in dat geval met de invaart van de Oostsluis. Dit leidt ook tot een 

vermindering van de capaciteit van het complex. 

In oost-west richting is ook geen marge. Op basis van doelbereik is gekozen voor rechte roldeuren. 

Deze hebben de grootste bijdrage aan het doelbereik op het gebied van beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid van het sluizencomplex. 

Rechte roldeuren ten westen van de sluiskolk van de Nieuwe Sluis is geen optie, omdat de invaart van 

de Nieuwe Sluis dan tot problemen leidt in combinatie met verkeer van en naar de Oostsluis, zelfs als 

de binnenhaven van de Oostsluis wordt verruimd door afgraven van de Schependijk. Hiermee is de 

ligging van de sluiskolk gelijk aan variant 2. 

Er is gekozen voor zowel in het buitenhoofd als in het binnenhoofd twee sluisdeuren. Voor onderhoud 

aan een deur, of in het geval dat een deur is aangevaren, kan met de andere deur het schutproces 

worden voortgezet. Dit voorkomt stremmingen. Ook geeft twee deuren aan beide zijden van de sluis 

een extra waarborg voor hoogwaterveiligheid. 

De oriëntatie van de Nieuwe Sluis is zodanig dat er een zo recht mogelijke invaart is vanuit het kanaal. 

Daarom is de sluiskolk 5° gedraaid ten opzichte van de Westsluis.  Bij een draaiing van 5° is het niet 

mogelijk de Middensluis te behouden. 

De ruimtelijke ligging van de deuren en de sluiskolk van de Nieuwe Sluis in de voorkeursvariant maakt 

het noodzakelijk dat de Schependijk gedeeltelijk wordt afgegraven om de binnenhaven van de 

Oostsluis voldoende breed te houden. De afgraving van de Schependijk is gelijk aan variant 2. 
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1.5.2 Buitenhaven 

Verbreding van de buitenhaven is niet nodig voor vlot en veilig gebruik van de Westsluis en de Nieuwe 

Sluis. Daarom wordt de westelijke havendijk niet verplaatst. Daarmee is de buitencontour van de 

buitenhaven gelijk aan variant 2.  

Verdieping van de buitenhaven is noodzakelijk om grote schepen te kunnen faciliteren. Vanuit de 

doelstelling beschikbaarheid wordt gekozen de verdieping nu al op te nemen in de voorkeursvariant, 

zodat schepen met een diepgang van 12,5 meter tijonafhankelijk van het sluizencomplex gebruik 

kunnen maken. De buitenhaven wordt verdiept tot een nuttige diepte van NAP -16,44 meter. De 

verdieping vindt over de volledige breedte van de buitenhaven plaats, zodat er voldoende vaardiepte 

is voor schepen uit de Westsluis en de Nieuwe Sluis om elkaar te passeren. De verdieping blijft buiten 

te invloedszone van de waterkering aan de westzijde van de buitenhaven. 

Niet alleen de diepte van de buitenhaven bepaald welk deel van het tijvenster schepen gebruik 

kunnen maken van het sluizencomplex. Ook de invaart vanaf de Westerschelde is een belangrijk 

issue. Schepen moeten vanaf de Westerschelde de buitenhaven indraaien, onder invloed van wind en 

getij. Een verbreding van de havenmond is noodzakelijk voor een vlotte en veilig de invaart van 

schepen met een diepgang van 12,5 meter onder maximale stroomcondities. Aan de westzijde van de 

havenmond wordt de verbreding boven en onderwater uitgevoerd. 

Aan de oostzijde wordt het talud steiler gemaakt, zodat onderwater een verbreding plaats vindt, 

zonder dat de landtong bovenwater korter wordt. De totale verbreding is 70 meter onderwater op het 

diepste punt. Op maaiveldhoogte is de verbreding 110 meter aan de westzijde. Deze verbreding is ook 

geschikt om in de toekomst maatgevende schepen met een diepgang van 14,5 meter vlot en veilig in 

te laten varen binnen het tijvenster.  

In de buitenhaven worden wacht- en opstelplaatsen voor de binnenvaart gemaakt, zodat de 

binnenvaart gebruik kan maken van de Westsluis en Nieuwe Sluis. Hiervoor is 653 meter 

afmeerlengte nodig. Dit komt overeen met 12 binnenvaartschepen. De benodigde afmeerlengte 

wordt verdeeld over een kade van 326 meter langs de westelijke havendijk, en een lengte van 327 

meter langs een afmeervoorziening zonder verbinding met de wal. Deze ligplaatsen liggen aan palen 

met een remmingswerk. Alle ligplaatsen worden op het talud van de westelijke havendijk 

gerealiseerd. Hiervoor wordt het talud van de westelijke havendijk steiler gemaakt, zodat de 

ligplaatsen niet in de vaarweg naar de Westsluis liggen. De wacht- en opstelplaatsen kunnen ook 

worden gebruikt als overnachtingsplaats. Door het realiseren van overnachtingsplaatsen kan 

efficiënter van het sluiscomplex gebruik worden gemaakt. Binnenvaartschepen kunnen in de nieuwe 

situatie ook ’s avonds worden geschut en vervolgens afmeren in de buitenhaven. Dit beperkt de 

drukte in de ochtend. Voor de ligplaatsen aan de westelijke havendijk wordt een afloopvoorziening 

gerealiseerd en deze ligplaatsen zullen bereikbaar worden gemaakt voor gemotoriseerd verkeer. Er 

wordt geen walstroom aangelegd. 

Voor de zeeschepen wordt een noodsteiger aan de oostzijde in de buitenhaven gemaakt. Hier kunnen 

schepen met een maximale diepgang van 12,5 meter afmeren. Naast deze noodsteiger wordt een 

sleepboothaven gerealiseerd. In deze haven is plaats voor 15 sleepboten, en is de mogelijkheid voor 

een aanlegplaats die bereikbaar is voor hulpdiensten. De ingang van de sleepboothaven zit aan de 

zuidzijde. De sleepboten liggen op deze manier beschut tegen de golven in de buitenhaven. Aan de 

noordzijde van de sleepboothaven is de monding voorzien van het spuimiddel. 
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1.5.3 Inrichting sluizencomplex 

De huidige waterkering wordt vanaf de Oost- en Westsluis verbonden met de Nieuwe Sluis. Tussen de 

noordzijde Westsluis en de Nieuwe Sluis wordt een harde kering aangelegd met een hoogte van 8,50 

+NAP, die aansluit op het sluisplateau. Aan de oostzijde van de Nieuwe Sluis gaat deze over in een 

groene waterkering met een hoogte van 9,75 + NAP. Aan de buitenzijde van deze waterkering wordt 

een damwand geplaatst omdat er onvoldoende ruimte beschikbaar is voor een talud. Deze groene 

waterkering sluit aan de oostzijde aan op de keermuur bij de Oostsluis. 

Bij de Nieuwe Sluis zijn zowel het binnenhoofd als het buitenhoofd onderdeel van de primaire kering. 

Het binnenhoofd krijgt een hoogte van 6.30 +NAP. De waterkering rond de Nieuwe Sluis verloopt dus 

van 8.50 + NAP aan de buitenzijde tot 6.30 aan de binnenzijde. De weg rond de sluiskolk is op de 

waterkering gesitueerd. 

De weg ten westen van de Oostsluis ligt binnen de primaire kering. De brug ligt buiten de deuren. Dat 

betekent dat de weg daar buiten de primaire kering ligt. Alle wegen worden in gericht op 50 km/u. De 

hoofdroute loopt langs het noordelijke sluishoofd van de Westsluis en de Nieuwe Sluis en langs het 

zuidelijke sluishoofd van de Oostsluis. De hoofdroute is de kortste route die over het complex 

mogelijk is en is vormgegeven als een voorrangsweg ten opzichte van de overige wegen op het 

sluizencomplex. Wanneer één van de bruggen in de hoofdroute geopend is, zal het wegverkeer 

gebruik moeten maken van een nevenroute. Deze wegen worden duidelijk ingericht als secundair ten 

opzichte van de hoofdroute. Met dynamische bebording wordt het gemotoriseerd wegverkeer en 

fietsverkeer naar de juiste brug geleid. 

De kruising waar hoofd- en nevenroute elkaar kruisen tussen de Oostsluis en de Nieuwe Sluis, wordt 

vormgegeven als twee T-kruisingen. Verkeer wordt zo actief ontmoedigd om van de nevenroute 

gebruik te maken als de hoofdroute beschikbaar is. De kruisingen ten westen van de Nieuwe Sluis 

worden ook als een T-kruising vormgegeven. 

Er worden vrijliggende fietspaden aangelegd aan weerszijden van de weg. Langs de buitenhaven 

worden fietspaden met 2 rijrichtingen aan de buitenkant van de weg gelegd. Zo hebben de fietsers 

het beste zicht op de scheepvaart in de buitenhaven. Fietsers hebben bij iedere kruising voorrang op 

het gemotoriseerd wegverkeer. Voor voetgangers worden wandelpaden aangelegd. Deze zijn 

gescheiden van de fietspaden. Op de bruggen bestaat de scheiding ten minste uit belijning. Op de 

bruggen wordt het wegverkeer fysiek gescheiden van fietsers. 

De bruggen over de sluiskolk van de Nieuwe Sluis worden vergelijkbaar met de bruggen over de Oost- 

en de Westsluis, basculebruggen met 1 val. De bruggen worden buiten de deuren geplaatst. Zo is er 

het minste kans op aanvaren van de bruggen. De brugconstructie bestaat uit een vakwerkconstructie, 

vergelijkbaar met de bruggen van de Westsluis. 

De diensten op het sluizencomplex worden ontsloten via de nevenroutes. De hoofdroute wordt zo 

niet belast met afslaand verkeer naar een van de diensten. Op het sluiscomplex wordt ruimte 

gemaakt voor de sluisgebonden diensten. Dit zijn: 

 Sleepdiensten. Naast de sleepboothaven in de buitenhaven is de mogelijkheid aanwezig 
voor opslag van materialen ten behoeve van de sleepdiensten. 

 Bootslieden en de loodsen (zowel Vlaams als Nederlands loodswezen). Hiervoor worden 
voorzieningen gerealiseerd tussen de Westsluis en de Nieuwe Sluis. Tijdens de bouwfase 
wordt een tijdelijke voorziening aangelegd ten westen van de Westsluis.  
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 Opslag Rijkswaterstaat t.b.v. onderhoud en beheer sluiscomplex. De materialen die over 
water aan- en afgevoerd moeten worden, zoals de reservedeuren voor de Oostsluis, 
worden gesitueerd op de Schependijk. Voor de overige materialen worden 
opslagvoorzieningen gerealiseerd tussen de sluizen, en ten westen van de Westsluis. Ten 
westen van de Westsluis wordt ook de nieuwe noodstroomvoorziening aangelegd. 

Alle overige functies die binnen het huidige complex aanwezig zijn worden geamoveerd. Voor de 

natuurcompensatie is 3 hectare nodig. Hiervan kan een deel worden in gepast op het complex. Voor 

de overige onderdelen wordt in het landschapsplan een voorstel opgenomen. 

1.5.4 Binnenhaven 

Om de Westsluis beter geschikt te maken voor de afwikkeling van binnenvaart, worden ook aan de 

kanaalzijde wacht- en opstelplaatsen aangelegd. Deze worden aan de westzijde van het kanaal 

gelegd. Hier wordt 805 meter afmeerlengte aangelegd. Dit is voldoende voor wacht- en 

opstelplaatsen voor 15 binnenvaartschepen. Hiervoor wordt het kanaal ter plaatse van de ligplaatsen 

verbreed door het talud af te graven en een damwand te plaatsen De ligplaatsen komen op deze wijze 

buiten de vaarweg te liggen.  

Direct ten zuiden van de Westsluis wordt aan de kanaaloever een extra steiger aangelegd voor de 

sleepboten die in de huidige situatie aan de Zeevaartweg kunnen afmeren. In totaal kunnen hier 10 

sleepboten afmeren. 

Door het gedeeltelijk afgraven van de Schependijk en het verwijderen van de landtong Zeevaartweg 

verdwijnen wacht- en opstelplaatsen voor de Oostsluis. Aan de Schependijk worden nieuwe 

mogelijkheden aangelegd om af te meren. Hier wordt 340 meter afmeerlengte gecreëerd. Dit is 

voldoende voor 6 binnenvaartschepen. Op termijn kunnen extra wacht- en opstelplaatsen worden 

gecreëerd in het verlengde van de Schependijk en langs de noodsteiger van de Nieuwe Sluis. 

Daarmee kan de afmeerlengte op termijn worden uitgebreid naar 567 meter. Dit is voldoende voor 10 

binnenvaartschepen.  

Er worden geen specifieke overnachtingsplaatsen gecreëerd. Wel wordt het mogelijk om wacht- en 

opstelplaatsen aan de westzijde van het kanaal ’s nachts in te zetten als overnachtingsplaatsen. Aan 

de kanaalzijde gaat het om 4 overnachtingsplaatsen. Deze overnachtingsplaatsen hebben geen 

voorzieningen zoals walstroom of afloopvoorzieningen.  

Er wordt een noodsteiger voor de zeeschepen aan de oostzijde van de vaarweg naar de Nieuwe Sluis 

gemaakt. Wanneer een schip ligt afgemeerd aan deze noodsteiger, ligt het schip deels in de vaarweg 

naar de Nieuwe Sluis. Omdat de noodsteiger alleen in het geval van calamiteiten wordt gebruikt, is dit 

geen probleem. 

1.5.5 Waterbeheer 

Om stremmingen van de sluizen te voorkomen wordt gekozen voor een apart spuimiddel. Het 

spuimiddel is verbonden met de binnenhaven van de Oostsluis aan de kanaalzijde. Het water wordt 

ten noorden van de sleepboothaven in de buitenhaven van de Nieuwe Sluis gespuid. Met het 

spuimiddel wordt de huidige spuicapaciteit van de middensluis aangelegd. Bovendien wordt de 

spuicapaciteit van het hele complex gecompenseerd voor een zeespiegelstijging van 60 cm. 

Het spuimiddel heeft een capaciteit van minimaal 130 m3/s over gemiddeld getij, en ten minste 
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168 m3/s over de periode dat de waterstand op de Westerschelde lager is dan het kanaalpeil.  

Het nivelleren van de waterstanden in de sluiskolk is onafhankelijk van het spuisysteem. Hiervoor 

worden schuiven in de sluisdeuren gebruikt. Er worden geen omloopriolen aangelegd. 

Er wordt geen zoet-zoutscheidingssysteem aangelegd in de voorkeursvariant. De effecten van het 

(iets) brakker worden van het kanaalwater worden gekwantificeerd en gemitigeerd. Ook in de 

autonome situatie zal als gevolg van de klimaatverandering in 2030 het kanaalwater iets brakker zijn 

dan in de huidige situatie, waardoor de streefwaarde uit het Tractaat wordt overschreden. Gevolgen 

voor de landbouw zijn niet te verwachten, omdat die hun water voor beregening niet uit het 

oppervlakte water halen. Nadelige gevolgen voor Natura 2000 gebied Canisvliet zijn mitigeerbaar. De 

mitigatie is opgenomen in het inrichtingsplan 

 

1.6 Planvorming: bouwfase 

De bouw van de Nieuwe Sluis zal 4 tot 5 jaar in beslag nemen. Het uitgangspunt in de bouwfase is 

dat het sluizencomplex altijd functioneel moet zijn. Dit betekent dat de hoofdfuncties van het 

sluizencomplex gedurende de bouwfase operationeel moeten zijn. We onderscheiden de 

volgende hoofdfuncties: 

 Waterverkeer; 
 Spuien; 
 Wegverkeer; 
 Waterkeren. 

 

Op hoofdlijnen worden in de tijdelijke situatie de volgende bouwfasen doorlopen: 

1. Verplaatsen functies en voozieningen: zoals aanleg Sleepboothaven & ligplaatsen en 
bedrijven Schependijk verplaatsen, verplaatsen K&L en noodstroomvoorziening, 
inrichten werkterrein. 

a. Bewaken continuïteit bedrijfsvoering sluisgebonden bedrijven 
b. Verkrijgen condities voor afgraving Schependijk 

2. Toegankelijkheid Oostsluis vergroten door de Schependijk te verwijderen 
a. Er kan pas gestart worden met de grondaanvulling voor de Nieuwe Sluis wanneer de 

tijdelijke spuikoker gereed is en Schependijk is verwijderd. 
3. Grondlichaam van de Nieuwe Sluis wordt gemaakt 

a. Spuivoorziening wordt in fases aangelegd 
b. Alle Scheepvaart wordt via de Oostsluis en Westsluis geleid, de middensluis is 

buiten bedrijf.  
c. Wegverkeer wordt zoveel als mogelijk gescheiden van het bouwverkeer door de 

aanleg van een tijdelijke (vaste) brug tussen de Oostsluis en de Westsluis.  
4. Bouwen bouwkuip: hoofden, kolk en deuren aan de kanaalzijde worden tegelijkertijd 

gebouwd. 
5. De landtong wordt verwijderd om de deuren in te varen. Allereerst wordt het 

binnenhoofd geplaatst en vervolgens het buitenhoofd. 
a. Met deze stap blijft de waterkering intact gedurende de bouwfase. 
b. Na het testen van de deuren en het aansluiten van de waterkering kan het 

buitenhoofd van de Middensluis gesloopt worden. 
6. Plaatsen van de bruggen 
7. Verwijderen restant van de landtong middensluis 
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Tijdens de bouw is een bouwterrein nodig met opslag van grond en materialen en laad/loskades. 

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. De locatie naast de middensluis kan gedurende vrijwel het 

gehele project als bouwlocatie worden gebruikt met mogelijkheden voor een loswal. 

Op deze wijze kan kruisend bouwverkeer in de buitenhaven en transport over de weg voor een groot 

deel worden vermeden. 

Het terrein langs de Zeevaartweg (opslagterrein RWS) kan in de bouwfase ook als bouwterrein 

worden gebruikt, mits er een nieuwe locatie voor tijdelijke opslag is gerealiseerd. Ook aan de 

kanaalzijde kan op deze wijze een loswal worden gerealiseerd. 

Ten westen van de Westsluis en ten westen van de buitenhaven kunnen terreinen worden gebruik 

voor opslag van materialen. Deze locaties sluiten niet direct aan op de locatie waar de sluis wordt 

aangelegd.  

Het verdiepen van de buitenhaven verloopt gedurende de gehele aanlegfase. Mogelijk wordt één 

cutterzuiger gedurende de 4 á 5 jaar ingezet.  

Gedurende de bouwfase wordt een route over het sluizencomplex gegarandeerd. Hierbij is ruimte 

voor wegverkeer en een vrijliggende route voor langzaam verkeer. 
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2 Resultaten archeologische bureaustudie 

2.1 Inleiding en methodiek 

Het doel van het Archeologisch Bureauonderzoek is het verwerven van informatie over bekende en 

verwachte archeologische waarden binnen het plangebied. Op basis van deze verworven informatie 

wordt een specifiek archeologisch verwachtingsmodel voor de verschillende tracés opgesteld. Dit 

gebeurt aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waarden, 

binnen een omschreven gebied. Dit omvat de aan- of afwezigheid, het karakter en de omvang, de 

datering, gaafheid en conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden en 

aardwetenschappelijke gegevens. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden, de aard van de 

aanleiding tot het onderzoek en de vraagstelling, zullen aanvullende gegevens moeten worden 

verzameld. Hierbij blijft de doelstelling van het bureauonderzoek (het komen tot een gespecificeerde 

verwachting) overeind. 

Dit aanvullend Archeologisch Bureauonderzoek is opgesteld als aanvulling op het eerder opgestelde 

Archeologisch Bureauonderzoek17. Hierin zijn tevens de gegevens verkregen uit de Archeologische 

Begeleiding van het bodemkundig onderzoek verwerkt18. Door de beschikbare informatie te 

integreren is in dit rapport een totaalbeeld van de archeologische verwachting weergegeven. 

In het kader van dit onderzoek zijn daarnaast ook volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 bepalen van het onderzoekskader (aanleiding onderzoek en begrenzing 

onderzoeksgebied) 

 het vaststellen van het huidige en historische gebruik van het onderzoeksgebied en 

naaste omgeving door het raadplegen van de beheerder/eigenaar van de grond en/of de 

opdrachtgever en de door hen overgedragen gegevens 

 het vaststellen van de toekomstige inrichting van het onderzoeksgebied 

 het bepalen van de landschappelijke (geologische en bodemkundige) kenmerken aan de 

hand van bestudering van de bodem-, geologische en geomorfologische kaarten 

 het raadplegen van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

 het raadplegen van de gemeentelijke bestemmingsplannen Maintenance Valuepark, 

Terneuzen Buitengebied en Oostelijke Kanaaloever (notitie Leemten in Kennis) 

 het raadplegen van de Gemeentelijke Vrijstellingskaart archeologie 

 het raadplegen van het DINO-loket (TNO) 

 het bestuderen van oude kaarten 

 het raadplegen van literatuur en luchtfoto’s 

 het inventariseren van gegevens uit het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort 

                                                                    
17

 de Boer 2013. 
18

 Bats, Cruz en Allemeersch 2014. 
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 het raadplegen van de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Nederland 

 het raadplegen van de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 

 het raadplegen van het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) 

 het raadplegen van de gemeentelijke beleidskaders 

 het raadplegen van de gemeente over de aanwezigheid van stortplaatsen 

 

2.2 Geologische en geomorfologische gegevens 

Voor het verkrijgen van inzicht in de geologische opbouw van het plangebied en de directe omgeving  

kon gebruik worden gemaakt van de Geologische Kaart van Nederland 1: 50.000, Blad Zeeuwsch 

Vlaanderen, Oostblad (van Rummelen 1977a)19, de Bodemkaart van Nederland en de Bodemkaart 

(StiBoKa) en de Geomorfologische kaart van Nederland (StiBoKa/RGD). Een nadeel bij het gebruik is 

de relatieve grofschaligheid van deze kaarten. Deze informatie is niet bedoeld en ook niet bruikbaar 

voor een beoordeling op perceelsniveau. Wel bieden de kaarten kaders voor een globale inschatting 

van de geologische en paleogeografische situatie.  

Daarnaast zijn ook de GeoTop modellen uit het DINO-loket bekeken, als aanvulling op de bekende 

kaartinformatie. Tot slot kon ook goed gebruik worden gemaakt van de Archeologische Begeleiding 

van de milieuhygiënische boringen. Aan de hand van deze boorbeschrijvingen en de interpretatie 

ervan is het mogelijk deze bekende gegevens te verfijnen en bij te stellen. Deze mechanische (Sonic 

Drill) boringen zijn gezet tot maximaal circa 24 meter beneden het huidige maaiveld (18 meter –NAP). 

Het is dan ook logisch dat het geologische verhaal en de gebruikte diepteligging hierop zijn 

aangepast. 

Op de Geologische Kaart van Nederland (van Rummelen 1977a) worden er ter plaatse van het 

plangebied verschillende geologische eenheden weergegeven (zie afbeelding 5). De geologische 

situatie binnen deze ruimte is vrij complex, dit is het gevolg van de mariene dynamiek in de afgelopen 

2000 jaar. Binnen het plangebied worden drie geologische configuraties weergegeven:  

 Fo.2: Afzettingen van Duinkerke 2 op Hollandveen op Pleistoceen 

 Do.3b: Kreekafzettingen van Duinkerke 3b 

 Fo.3b met ruitjes: Afzettingen van Duinkerke 3b op oudere Afzettingen van Duinkerke (D3b 

op D3a op D2) op Hollandveen op Pleistoceen.20 

                                                                    
19

 Voor een vertaling van de oude lithostratigrafische nomenclatuur naar de nieuwere, sinds 2003 gangbare indeling 

wordt verwezen naar Bijlage 2. 
20

 Van Rummelen biedt geen duidelijkheid over het al dan niet voorkomen van Duinkerke 3a- 

Afzettingen binnen het plangebied en directe omgeving. Wellicht was dit wel het geval gezien het voorkomen van een  
brede Duinkerke 3a-geul (i.e. de Blijde) direct ten oosten van het plangebied.  
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Afbeelding 5   Projectie van het plangebied op een uitsnede van de Geologische Kaart van Nederland. Schaal 1: 
50.000. Bron: van Rummelen 1977a. 

De zone met code Fo.2 komt enkel voor centraal in het westelijk deel van het plangebied. Dit is het 

enige deel waar afzettingen van Duinkerke 2 aan het maaiveld voorkomen. In het overige deel van het 

plangebied zijn deze delen ofwel afgedekt met een jonger sediment (code Fo.3b), ofwel geërodeerd 

door getijdenwerking in een geul (code Do.3b). 

Het profiel R-R’, gemaakt bij de Geologische Kaart, geeft ook een inzicht in de diepere 

bodemstructuur (zie afbeelding 6). Hierop is aan de noordzijde de diepe geul te zien die zich in de 

oudere bodem heeft ingesneden en die gerelateerd kan worden aan de Westerschelde. Ten zuiden 

hiervan is de oude structuur nog aanwezig in de vorm van een dek van jongere klei/zandafzettingen 

van Duinkerke 2/3a-b op Hollandveen op pleistoceen dekzand op oudere tertiaire afzettingen.  

In het uiterste zuiden van het plangebied is ook een holocene geul aangegeven die de top van 

dekzand heeft weggeslagen. 
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Afbeelding 6. Doorsnede bij de Geologische Kaart, profiel R-R’. De rode lijn markeert de ligging van het 
plangebied. Links ligt de Westerschelde. Bron: naar van Rummelen 1977a.  

Deze gegevens kunnen nu worden getoetst aan de resultaten van het booronderzoek uitgevoerd in 

2013 door Gate Archaeology.21  

De geologische basis ter plaatse van het plangebied wordt gevormd door grove, glauconiethoudende 

zanden van de Formatie van Breda. Door het glauconiet krijgen deze mariene afzettingen hun groene 

kleur. Glauconietzanden zijn typerend voor matig warme ondiepe zeeën waarin vaak fossielen van 

haaien, walvissen, schelpen en andere zeedieren voorkomen. De genese van deze Formatie is te 

situeren in het Laatoligoceen tot het Vroegplioceen. Op basis van de boringen werd de top van deze 

zanden aangeboord op een diepte die varieert tussen19,60 en 21, 57 meter beneden maaiveld (15,55 

en 18,34 meter –NAP). Op basis van de transecten, gemaakt bij dit onderzoek kan ook worden 

afgeleid dat deze afzettingen in de noordelijke richting afhellen en dat ze door de Westerschelde ook 

(deels) zijn geërodeerd. Bij deze resultaten dient evenwel te worden opgemerkt dat slechts in drie 

boringen dit niveau is vastgesteld. 

Tabel 1. Chronostratigrafie van het Cenozoïcum. Bron: naar Mulder et al. 2003. 

Tijdsindeling jaar geleden (BP) 

Kwartair Holoceen   11.755-onbekend 

Pleistoceen Laat-Pleistoceen Weichselien (ijstijd) 115.000-11.755 

  Eemien (warme periode) 130.000-115.000 

 Midden-Pleistoceen Saalien (ijstijd) 370.000-130.000 

  Holsteinien (warme periode) 410.000-370.000 

  Elsterien (ijstijd) 475.000-410.000 

  Cromerien (warme periode) 850.000-475.000 

 Vroeg-Pleistoceen Bavelien 1.100.000-850.000 

  Menapien 1.200.000-1.100.000 

  Waalien 1.500.000-1.200.000 

  Eburonien 1.800.000-1.500.000 

  Tiglien 2.450.000-1.800.000 

  Pretiglien 2.600.000-2.450.000 

Neogeen Plioceen  Piacenzien 2.600.000-3.600.000 

                                                                    
21

 Voor de resultaten van dit rapport wordt ook verwezen naar Bats, Cruz en Allemeersch 2014. 
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Paleogeen 
(Tertiair) 

  Zanclien 3.600.000-5.330.000 

Mioceen Laat-Mioceen Messinien 5.330.000-7.250.000 

  Tortonien 7.250.000-11.620.000 

 Midden-Mioceen Serravallien 11.620.000-13.820.000 

  Langhien 13.820.000-16.000.000 

 Vroeg-Mioceen Burdigalien 16.000.000-20.500.000 

  Aquitanien 20.500.000-23.000.000 

Oligoceen  Chattien 23.000.000-28.000.000 

  Rupelien 28.000.000-34.000.000 

Eoceen   34.000.000-56.000.000 

Paleoceen   56.000.000-66.000.000 

 

Boven deze tertiaire zanden is een pakket grijs, matig grof tot grof zand aangetroffen, soms met 

laagjes herwerkte glauconietzanden of laagjes met een meer silthoudend materiaal. Deze afzettingen 

zijn van fluviatiele oorsprong en worden tot de Formatie van Koewacht gerekend. Een opvallend 

kenmerk van deze afzettingen zijn concentraties van schelpfragmenten. De Afzettingen van de 

Formatie van Koewacht worden gerelateerd met de bedding van de Schelde die hier gedurende een 

heel lange periode (het Saalien tot Weichselien) zijn stroomgebied heeft gehad. De bedding bestond 

een breed stroomgebied waarin de rivier zich verspreidde in een vlechtwerk van smalle geulen (zie 

afbeelding 7). Door de erosie in de rivierbedding zal de top van de Formatie van Breda wellicht 

grotendeels zijn weggeschuurd. 

 

Afbeelding 7. Reconstructie van de Scheldeloop in het Pleniglaciaal (koudste deel van het Weichselien, circa 
57000 BP). De rode pijl markeert globaal de ligging van het plangebied. Bron: naar Slupik et al. 2013, 81.  

Het Pleniglaciaal is de koudste periode van de laatste IJstijd. Tijdens deze periode lag er een ijskap 

over Scandinavië en aangrenzende gebieden. De omgeving van het plangebied moet een 

toendralandschap zijn geweest met zijn typische fauna. Bij de aanleg van de eerste zeesluis zijn in dit 
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niveau dan ook verschillende resten van zoogdieren gevonden zoals mammoet, wolharige neushoorn, 

reuzenhert en steppenwisent, soorten die voorkomen in dit koud toendralandschap.22 Bij 

archeologisch onderzoek voor het graven van de Sluiskiltunnel zijn deze afzettingen gedateerd met 

behulp van Optische geStimuleerde Luminescentie (OSL) tussen 18000 en 11000 v. Chr.23 Uit 

interpretatie van de boortransecten kunnen enkele trends in de ruimtelijke spreiding van dit niveau 

worden vastgesteld. De afzettingen van de Formatie van Koewacht werden in het noordelijke deel 

van het plangebied niet vastgesteld, omdat daar de Westerschelde zich diep in de ondergrond had 

ingesneden, waarbij de oudere afzettingen zijn geërodeerd. De dikte van de laag is bovendien erg 

variabel, waarbij in het oostelijk deel van het plangebied duidelijk een dikker pakket is vastgesteld. 

Bovendien bevinden afzettingen van de Formatie van Koewacht zich hier minder diep. De top van 

deze afzettingen is in de boringen vastgesteld tussen 13,52 en 17,60 meter beneden maaiveld (9,6 en 

16,83 meter –NAP).  

Gedurende het Laat-Glaciaal van het Weichselien24 werden vanuit het droogliggende 

Noordzeebekken voornamelijk eolische zanden behorende tot de Formatie van Boxtel (Laagpakket 

van Wierden) afgezet. Het betreft fijnzandige afzettingen met ingeschakelde leemlagen en een aantal 

gyttja- en venige gyttjalaagjes.25 Vooral in Laat-Pleistoceen is een opbouw van verschillende 

vegetatieniveaus (paleosols) waarneembaar, maar ook onderin dit pakket, op de grens met de 

afzettingen van de Formatie van Koewacht, is een laminatie van organische en anorganische lagen 

waarneembaar.26 Hiermee wordt het dynamische karakter van deze zogenaamde pleistocene 

Scheldeafzettingen nogmaals benadrukt. De grens tussen beide geologische formaties is daarbij vaak 

erg complex en moeilijk waarneembaar.  

Op basis van de uitgevoerde boringen kan worden gesteld dat onderin deze afzettingen van de 

Formatie van Boxtel de oude Scheldebedding geleidelijk hebben opgevuld. De afzettingen bestaan 

onderin uit fijn zand, silt en klei, wellicht van fluvioperiglaciale oorsprong, afgewisseld door dikkere en 

dunnere venige lagen. Naar boven toe evolueren deze afzettingen naar een afwisseling van dikke 

lagen eolisch afgezet fijn silthoudend zand en dunnere organische niveaus (paleosols). Aan de top van 

de afzettingen van de Formatie van Boxtel is in sommige gevallen een podzolprofiel vastgesteld. De 

podzol is ontstaan in droge, goed gedraineerde en subaërische condities gedurende het eerste deel 

van het Holoceen.27 Bovenin een podzolprofiel is er een zwarte A-horizont, die naar onder toe 

evolueert in een witte uitspoelingshorizont (E-horizont) en een roodachtige inspoelingshorizont (B-

horizont). 

In ruimtelijk opzicht kan worden gesteld dat deze afzettingen voorkomen in bijna het volledige 

plangebied, uitgezonderd in het uiterste noorden. Daar zijn door erosie vanuit de Westerschelde de 

afzettingen van de Formatie van Boxtel volledig geërodeerd. De dikte van de afzettingen is sterk 

                                                                    
22

 van Rummelen 1977a, 33. 
23

 Brijker et al 2013, 47. 
24

 Ook wel het Dryas-stadiaal genoemd. 
25

 van Rummelen 1977a, 12. 
26

 In Zeeland kunnen deze Laat-Pleistocene venige lagen in het dekzand veelal gerelateerd worden aan het Allerød-
interstadiaal: de warmere periode tussen het Oude Dryas en het Jonge Dryas. Recent onderzoek van een venige 
paleosol bij Heikant, circa 20 km ten zuidoosten van het plangebied, wijst uit dat die veenlaag een ouderdom heeft die 
overeenkomt met het midden van het Allerød interstadiaal, overeenkomend met de vorming van de laag van Usselo 
van Laat-Paleolithische ouderdom. De uitkomsten van de dateringen van de veenlaag zijn 11.120 +/- 50 BP (GrA 49518) 
voor de top en 11.650 +/- 50 BP ( GrA 49506) voor de basis. De 14C dateringen zijn gecalibreerd naar kalenderjaren voor 
heden (cal BP). De veenlaag heeft zich ontwikkeld tussen circa 13 en 13,5 duizend jaar geleden. Omtrent de datering 
van deze paleosol zie Hoek 2014, 16. 
27

 Kluiving 2007, 24. 
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variabel. Dit is te verklaren door de verschillende inbraakgeulen die zich in een latere fase ingesneden 

hebben in dit landschap. In verschillende boringen is namelijk erosie van dit niveau vastgesteld.28 

In de boringen met een intact dekzandprofiel is de top van dit niveau aangetroffen tussen 1,23 en 4,37 

meter –NAP (tussen 2 en 12 meter –mv, sterk afhankelijk van de ligging van de boring).  

In het begin van het Holoceen wordt het klimaat warmer. Door het afsmelten van de ijskap zal vanaf 

het Laat-Atlanticum de zeespiegel sterk beginnen te stijgen (zie afbeelding 8). De sterke stuwing van 

het grondwater veroorzaakte op vele plaatsen langs het westelijke kustgebied een sterke veengroei, 

welke volgens de oude terminologie Basisveen en de nieuwe terminologie Hollandveen Laagpakket 

(Formatie van Nieuwkoop) wordt genoemd. In Zeeuws-Vlaanderen gebeurde dit enkel in het 

noordelijke deel van Oost Zeeuws-Vlaanderen en in België in de polders ten westen van Antwerpen. 

Radiokoolstofdateringen dateren het begin van de veengroei in en rond het plangebied tussen circa 

5577 cal BP en 4878 cal BP.29 Deze gegevens kunnen in dit geval vrij specifiek worden gehanteerd, 

omdat in 1962, bij de bouw van de derde sluis te Terneuzen, het veen is onderzocht door Munaut. Ter 

plaatse van de ontgraving vond hij een oerbos van boomstronken en -stammen. Hij stelde hierbij 

onder meer vast dat op het dekzand een eikenbos aanwezig was, dat door de vernatting en de 

veengroei is verstikt.30 De eiken groeiden ook periodiek samen met dennenbomen, die geleidelijk de 

bovenhand konden nemen. Dit dennenbos was echter ook een kort leven beschoren. Na circa drie 

eeuwen verdwijnen deze dennen ten gevolge van bruuske stijging van de grondwatertafel. Bij het 

begin van het Subboreaal ontstaat geleidelijk een compleet nieuwe begroeiing met veenmosveen en 

later heideveen.31 

 

Afbeelding 8. Curve van de zeespiegelstijging in Zeeland in het begin van het Holoceen. Deze curve is 
opgesteld op basis van de beginnende veengroei in het Paleo-Scheldedal en in het gebied ten westen van 

de dekzandrug van Rilland. Bron: Vos en Kiden 2005. 

                                                                    
28

 Het betreft hier boringen L4.3, L4.4, L4.5, L4.6, L4.7, L3.223, L 3.105, L2.25, L2.66, L1.37, L1.82 en L1.54. 
29

 Munaut 1967, Gilot 1997, Deforce 2011. 
30

 Dit wordt op basis van recent onderzoek ontkracht. De bomen zouden in en op het veen hebben gegroeid en niet 

rechtstreeks op het dekzand. Zie Brijker et al. 2013, 110. 
31

 Munaut 1967, 26. 
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In de boringen werd het veen aangetroffen op de Formatie van Boxtel. Het manifesteert zich als een 

gelaagd veenpakket met aan de basis een pakket slap zwart, amorf veen. Hierboven heeft zich een 

tweede soort veen, hoofdzakelijk mosveen met hout, gevormd.  De top van het veen, waar die intact 

is aangetroffen, bestaat uit een verweerd en geoxideerd zwart veen.  

In sommige boringen is de veentop echter verdwenen ten gevolge van erosie. In het noordwestelijke 

deel van het plangebied heeft grootschalige erosie on der invloed van de Westerschelde ervoor 

gezorgd dat dit volledige niveau is weggeslagen. Op basis van de Geologische Kaart is af te leiden dat 

de dikte van het veen behorende tot de Formatie van Nieuwkoop varieert tussen 0,5 en 1,5 meter. De 

intacte top van dit veen bevindt zich, afhankelijk van de ligging van de boring, tussen 1,65 en 10,78 

meter beneden maaiveld 0.89 en 3,24 meter –NAP). 

Deze beschrijving van de veensequentie in de boringen komt goed overeen met de beschrijving van 

het veen, door Munaut in 1962 opgetekend. Hij beschreef het veenprofiel als volgt.32 

 Bovenaan een pakket amorf veen met een dikte tussen 0 en 50 cm 

 een laag houtveen van circa 10 tot 40 cm dik 

 een gelaagd pakket mosveen en veenmosveen tussen 15 en 25 cm dik 

 veenmosveen en Eriophorum (wollegras) tussen 40 en 60 cm dik 

 een basis van amorf veen tussen 10 en 30 cm dik. 

Ook bij recent onderzoek ter plaatse van de toekomstige kanaaltunnel te Sluiskil is een vergelijkbaar 

veenprofiel vastgesteld (zie afbeelding 9).33              

 

Afbeelding 9. Bodemprofiel met veensequentie ter hoogte van de kanaaltunnel te Sluiskil. Rechts op de 
foto steekt in het veen een boomstronk uit de profielwand. Bron: naar Brijker et al. 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                    
32

 Munaut 1967, 8. 
33

 Brijker et al. 2013, 51-53. 
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Omstreeks 200 v. Chr. stopt de veengroei. Door een combinatie van een klimatologisch nattere fase 

en een goede ontwatering gaat het veen inklinken en ontstaat erosie van het veenoppervlak. Dit 

proces wordt bevorderd door de aanwezigheid van een zeearm die die zich vanaf de kust in het 

veenlandschap heeft ingesneden. Dateringen van de top van het veen doen vermoeden dat in de Late 

IJzertijd de zeearm al tot bij Terneuzen moet zijn doorgedrongen.34 

De gevolgen van dit proces worden wellicht nog versterkt door veenontwateringskanaaltjes die vooral 

in de Romeinse Tijd worden aangelegd om de bewoningscondities te verbeteren (zie afbeelding 17). 

Uit de resultaten van een archeologische opgraving in Ellewoutsdijk is gebleken dat in de 2de of 3de 

eeuw n. Chr. het veenlandschap, dat tot dan slechts met beperkte gevolgen overstroomde, onder een 

sterkere mariene invloed komt te staan, waardoor dit landschap geleidelijk werd afgebroken en een 

getijdenlandschap ontstond.35 Dit proces wordt in het laatste kwart van de 3de eeuw versneld door de 

teloorgang van de beperkte waterbouwkundige infrastructuur aangelegd in de Romeinse Tijd.36 Wat 

vroeger omschreven werd als Duinkerke-2 transgressies wordt nu veeleer gezien als een rustig 

sedimentatie- en verlandingsproces gespreid over verschillende eeuwen, tussen ca. 250 en 600 n. 

Chr.37 

Deze verlandingsafzettingen, de vroegere Duinkerke-2 afzettingen, worden nu benoemd als 

Sluiskilafzettingen, behorende tot het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk).38 Ze 

bestaan in hoofdzaak uit kalkrijke siltige kleien. Met de afzetting van deze sedimenten is lokaal de top 

van het veen geërodeerd, aan de basis kunnen brokken verslagen veen voorkomen. In de top van deze 

afzettingen bevindt zich mogelijk een oud oppervlak, bestaande uit een kalkloze, groenkleurige en 

brokkelige zware klei.39 In het booronderzoek komt dit niveau mogelijk overeen met kleiige 

afzettingen van de Formatie van Naaldwijk, liggend direct op het veen (Formatie van Nieuwkoop) of 

op het dekzand (Formatie van Boxtel). In deze kleiige sedimenten werden ook schelpen in leefstand 

aangetroffen. Op basis van de beschrijving in het onderzoeksrapport van Gate Archaeology is dus te 

vermoeden dat deze aangetroffen kwelderafzettingen overeenkomen met de Sluiskilafzettingen. Een 

precieze diepteligging valt op basis van het rapport van Gate Archaeology niet nader te bepalen, 

omdat er geen relatie is gelegd met eventueel jongere afzettingen.40 

                                                                    
34

 de Kraker et al. 2002, 16. 
35

 Sier 2003, 14. 
36

 Lases & de Kraker 2009, 30. 
37

 Baeteman 2007, 15 
38

 Vos et al. 2008. 
39

 Brijker et al 2013, 49. 
40

 Bats, Cruz en Allemeersch 2014. 
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Afbeelding 10. Kaart van Oost Zeeuws-Vlaanderen met de verschillende inbraakgeulen ten gevolge van 
stormvloeden en militaire inundaties in de 16de eeuw. De rode pijl markeert de ligging van het plangebied. 
Bron: de Kraker 1997, 213 naar van Rummelen 1977a. 

Aan de kust is het verlandingsproces omstreeks 750 n. Chr. zo goed als voltooid, waardoor de 

menselijke invloed op dit gebied sterk toeneemt. Tussen het einde van de 10de en het einde van de 

11de eeuw worden de getijdengeulen in de kustvlakte ingedijkt, wat uiteindelijk leidt tot de verhoging 

van het stormvloedniveau in het buitendijkse gebied.41 Aangezien het noordelijke deel van Zeeuws-

Vlaanderen een vergelijkbaar landschap vertoont, kan gesteld worden dat dit hier ook gebeurd is. 

Bedijking zorgt ervoor dat de Westerschelde zich zo kon ontwikkelen tot een brede getijdenstroom, 

wat er op zijn beurt voor zorgt dat het binnendijkse gebied gevoelig wordt voor stormvloeden. De 

bekendste exponenten hiervan zijn bijvoorbeeld de stormvloeden van 1134, 1214, 1375, de Sint 

Elisabethsvloeden van 1404 en 1421 en de grootschalige overstroming van 1530.42 Deze 

stormvloeden, maar ook militaire inundaties in de Staats-Spaanse oorlog zullen er voor zorgen dat dit 

gebied weer sterk onder invloed van de zee zal komen te staan.43 Smalle en brede inbraakgeulen 

zullen zich gaan insnijden in dit landschap en ook de lager gelegen delen worden overspoeld door het 

water (zie afbeelding 10). Tot ver landinwaarts wordt een dik pakket sediment afgezet. Hierdoor 

raakten grote delen van het oude landschap bedekt. 
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 Tys 2010, 91. 
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 de Kraker 1997, 21, de Kraker et al. 2002, 16. 
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 van Strydonck en De Mulder 2000, 109. 



ARTEFACT! RAPPORT 126                                        TERNEUZEN NIEUWE SLUIS 

 

39 

 

Afbeelding 11. Projectie van het plangebied op een uitsnede van de Bodemkaart van Nederland. Schaal 1: 
50.000. Bron: StiBoKa 1980. 

Deze jongere afzettingen worden benoemd als de Braakmanafzettingen.44 Het betreffen de lagen die 

zijn gevormd met de overstromingen van na 1375 n. Chr., via het mariene insbraaksysteem ‘De 

Braakman’. Met deze afzettingen werden enkele diepe inbraakgeulen gevormd en werden de 

onderliggende niveaus (Sluiskil, veen en dekzand) lokaal geërodeerd. Deze Braakmanafzettingen 

bestaan uit hoofdzakelijk siltige zanden en zandige kleien. Aan de basis bevindt zich vaak een laag 

met veel schelpen (kokkels). 

Deze afzettingen komen overeen met wat in het booronderzoek omschreven is als geulfacies van de 

Formatie van Naaldwijk. Deze zandige Braakmanafzettingen werden overal in het bodemprofiel 

vanaf het maaiveld of onder de antropogene ophooglagen vastgesteld. Opvallend is dat in het 

onderzoek een grote ruimtelijke verscheidenheid is vastgesteld in de Formatie van Naaldwijk. Dit 

verschil wordt toegeschreven aan de aanwezigheid van getijdengeulen met sterk verschillende 

dieptes. Hoe dit zandige facies zich verhoudt ten opzichte van het kleiige facies is in dit rapport niet 

omschreven. Het onderscheid tussen deze niveaus is echter belangrijk voor het bepalen van de 

aanwezigheidskans van middeleeuwse resten in het plangebied. Het al dan niet vast stellen van de 
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verschillende niveaus in het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk) moet dus een 

belangrijke onderzoeksvraag vormen bij toekomstig onderzoek. 

Op de Bodemkaart van Nederland zijn grote delen van het gebied niet gekarteerd, maar op basis van 

extrapolatie is op te maken dat in het plangebied van nature kalkrijke poldervaaggronden voorkomen 

(code Mn15A en Mn25A), die ontstaan zijn in lichte zavel of zware zavel met profielverloop 5 en 

grondwatertrap VI (zie afbeelding 11). Poldervaaggronden worden gekenmerkt door een vrij dunne, 

zwak ontwikkelde, humeuze bovengrond met daaronder de C-horizont, die meestal direct onder de 

A-horizont sterk roestig en grijs gekleurd is. 

Bij de aanleg van de huidige zeesluis in 1962 werd een groot deel van het plangebied ook ingericht 

naar die havenfunctie. Daartoe dienden dijken en dokken te worden aangelegd. Deze elementen 

bestaan uit dikke pakketten opgebrachte grond. Deze zones zijn duidelijk te onderscheiden op de 

digitale hoogtekaart ( zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.3) en de Geomorfologische Kaart 

(zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.2). De ophoging het plangebied loopt op naar de 

Westerschelde. De bedijking ligt daar op circa 10 meter +NAP. In de zuidelijke delen van het 

plangebied liggen de haveninfrastructuren op circa 4 meter +NAP. Het poldergebied in het westen ligt 

tussen circa 0.5 en 1 meter +NAP.  

 

Afbeelding 12. Ligging van het plangebied (rode polygoon) op een uitsnede van de Geomorfologische 
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Kaart. Schaal: 1: 25.000. Bron: StiBoKa 1987. 

 

Afbeelding 13. Ligging van het plangebied (rode polygoon) op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 
van Nederland. De witte en blauwe delen zijn laag gelegen, de gele en oranje delen liggen hoger. In het 
zuidwesten zijn in het poldergebied nog duidelijk de resten van smalle kreken en inbraakgeulen te zien.  
Schaal 1: 25.000. Bron: AHN – Het Waterschapshuys 2012. 

Het Actueel Hoogtebestand Nederland vormt een belangrijke aanvullende informatiebron voor de 

landschapsanalyse. Dit met behulp van laser-altimetrie (LiDAR) verkregen digitale bestand toont een 

goed beeld van het huidige reliëf in het plangebied. Kleine hoogteverschillen kunnen zo visueel in 

kaart worden gebracht, hetgeen belangrijk kan zijn voor de lokalisering van verdwenen 

nederzettingspatronen. Deze gegevens zijn in ArcGIS bewerkt waarbij het meest gunstige beeld hier 

wordt gepresenteerd. De analyse van de digitale hoogtekaart laat zien dat het grootste deel van het 

plangebied door de havenwerken is opgehoogd. Enkel in een klein deel van de Willemskerkepolder en 

de Nieuw Neuzenpolder is het vroegere landschap bewaard gebleven (zie Afbeelding 14). Dit deel van 

het plangebied wordt bestaat uit twee percelen, met centraal de Willemskerkeweg. De 

Willemskerkeweg is een vroegere zeedijk die de Willemskerkepolder (zuid) en de Nieuw 

Neuzenpolder (noord) scheidt. Het noordelijke perceel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van 

een laagte die het perceel oost-west doorsnijdt (blauwe lijn). Dit is de restant van een vrij jonge 

inbraakgeul welke nu nog in het landschap aanwezig is als watergang. Ten zuiden van deze 

watergang is ook duidelijk een hoger gelegen erfstructuur te zien aan de kruising van de 
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Willemskerkeweg en de Nieuw Neuzenweg. Momenteel is deze boerderij gesloopt. Gezien de ligging 

in de Nieuw Neuzenpolder, laatst ingepolderd in 1816, zal deze boerderij niet van middeleeuwse 

oorsprong zijn. Op het perceel ten zuiden van de Willemskerkeweg (laatst ingepolderd in 1629) zijn 

met uitzondering van enkele noord-zuid gerichte perceelsgreppel/sloten geen indicaties voor 

bebouwing of andere infrastructuur te zien. Er konden in het plangebied ook geen middeleeuwse 

dijken worden vastgesteld. 

 

Afbeelding 14. Uitsnede uit het AHN ter plaatse van de Vlooswijkpolder: het enige deel van het plangebied 
dat niet door latere havenwerken is aangepakt en waar het een studie van de kleine hoogteverschillen nog 
nuttig kan zijn. Schaal: 1: 6.000. Bron: AHN – Het Waterschapshuys 2012. 
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2.3 Bewoningsgeschiedenis 

2.3.1 Inleiding 

Ten behoeve van het opstellen van de archeologische verwachting wordt veelvuldig gebruik gemaakt 

van de relatie die bestaat tussen de situering van de archeologische vindplaatsen en het landschap, of 

zelfs specifieke landschapselementen. Deze relatie (locatiekeuzefactoren) verschilt per 

archeologische periode en per complextype. Omdat de locatiekeuze sterk gebonden is aan het 

landschap is Nederland in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) verdeeld in 

zogenaamde Archeoregios. Hierbij is het plangebied ingedeeld bij het Zeeuws Zeekleigebied. Kennis 

van de bewoningsgeschiedenis van het dit gebied is derhalve onontbeerlijk om een goed 

verwachtingsmodel op te stellen en de locatiekeuzefactoren per periode te bepalen.  

Vooral voor de oudere periodes geldt dat er weinig gegevens bekend zijn over de 

bewoningsgeschiedenis in en om het plangebied. Vandaar dat gekozen is om een ruimtelijk breder 

overzicht te geven waarbij vooral de gelijkaardige geologische en landschappelijke kenmerken zullen 

worden gebruikt om een overzicht te geven van de bewoning. Bij jongere periodes, met name vanaf 

de Late Middeleeuwen, zijn vaak veel gegevens beschikbaar. Hier zal dan gefocust worden op de 

bewoningsgeschiedenis in de beperkte omgeving van het plangebied. 

 

2.3.2 Bewoningsgeschiedenis en archeologie in en om het plangebied 

De geologische en landschappelijke gegevens, zoals hierboven weergegevens, duiden op het 

archeologisch potentieel van het plangebied vanaf de vroege prehistorie met name vanaf het Saalien 

tot het Laat Weichselien.  In Zeeland zijn vondsten uit deze vroege periode bijzonder schaars. De 

vroegste getuigen van menselijke aanwezigheid dateren uit het Midden-Paleolithicum (tot circa 

35000 v. Chr.) en bestaan uit enkele afslagen en werktuigen, waaronder vuistbijlen, uit vuursteen. 

Deze relicten werden echter enkel in verspoelde, opgebaggerde of in losse context  aangetroffen.45  

Gedurende deze lange periode ligt het plangebied en zijn omgeving in het stroomgebied van de 

Schelde (zie afbeelding 7). In de sedimenten van deze rivier werden reeds botten van zoogdieren 

aangetroffen. Ten noorden van het plangebied is waarneming 425299 geregistreerd. Het betreft 

enkele fossiele dierlijke botfragmenten die bij baggerwerkzaamheden zijn gevonden. Vermoedelijk 

gaat het om resten van een schedel van een steppeneushoorn. Het Genootschap Kor en Bot zijn uit de 

Oosterschelde naar de Put van Terneuzen verhuisd als zoekgebied naar prehistorisch dierlijk 

botmateriaal. Elk jaar hebben zij een flinke vangst aan materiaal. Alhoewel het niet bewezen is dat de 

mens deze dieren hier actief heeft bejaagd, kan toch worden aangenomen dat de rivierbedding een 

goede locatie was voor het verzamelen van dierlijk voedsel. 46 Vondstmateriaal in de omgeving van 

het plangebied is enkel aangetroffen bij Ellewoutsdijk. Daar is in de Westerschelde een 

vuursteenafslag in Levallois-techniek opgebaggerd (Archis waarnemingsnummer 20829).47 Deze 

bevond zich wellicht in de pleistocene afzettingen van de Formatie van Koewacht, maar gezien de 
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46

 van Strydonck en de Mulder 2000, 23-24. 
47
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secundaire context valt dit niet met zekerheid te zeggen. Vondsten uit deze periode zijn dan ook 

schaars en ook de gegevens over deze periode zijn uiterst beperkt.  

Ook van de daarop volgend periode, het Laat-Paleolithicum (35000 tot 8000 v. Chr.), werden de 

meeste artefacten in secundaire context waargenomen: zo werden op het strand van Cadzand reeds 

verschillende aangespoelde vuurstenen werktuigen en afslagen aangetroffen.48 Een bijzonder 

voorwerp uit deze periode is de zogenaamde Lyngby-bijl, vervaardigd uit rendiergewei en 

opgebaggerd uit de Westerschelde vermoedelijk in de buurt van Ellewoutsdijk. 49 Deze vondsten zijn 

allen afkomstig uit Laatpleistocene dekzandafzettingen, die zich hier vrij ondiep onder het 

waterniveau bevinden. Op plekken waar dit dekzand dagzoomt werden eveneens vondsten “in situ” 

vastgesteld, ook in de ruime omgeving van het plangebied. In een bouwput te Axel werden op eren 

paleosol in het dekzand meer dan honderd vuurstenen werktuigen gevonden die kunnen worden 

toegeschreven worden aan de Tjongercultuur (Archis waarnemingsnummer 21124).50 Deze cultuur 

dateert uit een jongere fase van het Paleolithicum, omstreeks 11000 v. Chr., wat geologisch 

overeenkomt met het iets warmere en vochtiger Allerød-interstadiaal (supra). Helaas is de 

bewoningsspreiding in deze periode nog niet of nauwelijks bestudeerd in Zeeland. Deze kennislacune 

hangt samen met de vaak lastige en moeilijke interpretatie van dit archeologisch niveau, waardoor de 

kennis van het Laat-Paleolithicum meestal afkomstig is uit ofwel aangespoelde of opgeviste vondsten 

(zoals bv. te Cadzand) of uit contexten bij dagzomend dekzand (i.e. het zuiden van Zeeuws-

Vlaanderen). 

Op het einde van de laatste IJstijd, het Weichselien, resulteerde een aangenamer klimaat in een 

veranderd landschap. Door het smelten van de ijskap zal het Noordzeebekken zich geleidelijk vullen. 

De koude toendravlakte zal veranderen in een bosrijkere omgeving. Dit zal er ook voor zorgen dat de 

grotere dieren uit de IJstijden zullen wegtrekken naar het noorden of zelfs helemaal verdwijnen.  

De dierenpopulatie zal nu bestaan uit onder andere uit oerrunderen, wisenten en edelherten, maar 

ook kleinere soorten als everzwijnen, bevers, otters en vogels. 

De mens was voor zijn dagelijks eten niet meer aangewezen op enkele diersoorten maar kon kiezen 

uit een breed voedselaanbod dat behalve door de jacht ook verkregen werd door te vissen en het 

verzamelen van noten en vruchten. Dit had grote gevolgen voor het nederzettingspatroon van de 

mens, aangezien hij niet langer over grote afstanden hoefde rond te trekken om in zijn onderhoud te 

voorzien, want voedsel was alom aanwezig in een dergelijk landschap.51  

Kenmerkend voor het Mesolithicum (circa 8000 – 4000 v. Chr.) is dat men zich voor de jacht aan de 

nieuwe samenstelling van de meer kleinere wildsoorten ging aanpassen. Men ging allerlei kleinere en 

lichtere wapens gebruiken, zoals vuurstenen pijlen, benen vishaken en gevlochten visfuiken. Doch 

niet enkel een nieuwe jachtstrategie, maar ook het beperkter aanbod van vuursteen zal ervoor zorgen 

dat het dat de lithische werktuigen kleiner worden.52 De overvloed aan bepaalde voedselbronnen in 

een bepaald seizoen leidt tot meer seizoensgebonden kampementen. Mensen konden nu ook langer 

op één plaats blijven, maar de bewoning was nog niet permanent. Waarschijnlijk trokken deze 
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mesolithische gemeenschappen als nomaden rond, in een vaste jaarcyclus van kamp naar kamp, 

binnen een eigen territorium.  

Het aangenamer klimaat zal in Zeeland hebben geresulteerd in een toename van de menselijke 

aanwezigheid. Vindplaatsen uit het Mesolithicum zijn in Zeeland enkel bekend uit Zeeuws-

Vlaanderen. Deze vindplaatsen bevinden zich in de top van het pleistocene dekzand. Het warmere 

klimaat zorgde echter voor een snel stijgende zeespiegel waardoor het oorspronkelijke, grotendeels 

droge Noordzeebekken onder water kwam te staan. Het rijzende water zorgde voor een sterk 

veranderend landschap waarbij veengroei en later sedimentaire afzettingen het oorspronkelijke 

landschap gaan bedekken. In de meer noordelijke delen van Zeeland zal een getijdengebied ontstaan, 

met brede geulen die het schorrenlandschap zullen doorsnijden. In Zeeuws-Vlaanderen is dit echter 

minder aan de orde, omdat zich hier de uitlopers bevonden van de dekzandruggen van de Vlaamse 

Vallei. Doordat deze dekzandgebieden in het Vroeg- en Midden-Mesolithicum nog relatief droog 

waren worden regelmatig artefacten en sporen van kleine extractiekampjes aangetroffen. 

Opgravingen in Aardenburg, Nieuw Namen, Axel en recent nog Westdorpe documenteerden 

haardplaatsen met vuurstenen werktuigen. Afslagen en vuursteenknollen die aan elkaar konden 

gepast worden illustreren dat in deze tijdelijke jachtkampen ook specifieke activiteiten als 

vuursteenbewerking plaatsvond.53 Vuursteenvondsten werden verder nog aangetroffen in Koewacht, 

het Land van Saeftinghe, Sluiskil en Aardenburg en recent ook te Hulst, Sas van Gent en Westdorpe.  

Concreter voor het plangebied is de vondst van een pijlpunt uit het Mesolithicum bij de aanleg van de 

Middensluis 0p het Kanaal Gent–Terneuzen in de jaren ’60 van de vorige eeuw (geen 

archiswaarneming).54 Ook bij een nieuwbouwwijk in Othene, direct ten oosten van Terneuzen, is in 

2010 een vondst uit de Midden-Steentijd gedaan. Het betrof een zogenaamde tranchetbijl. Deze bijl is 

gevonden aan het maaiveld, maar is wellicht opgegraven bij de aanleg van een waterpartij.55 Ook bij 

het karterend booronderzoek en het micromorfologisch onderzoek bij het Tunneltracé aan de 

Kanaalkruising te Sluiskil werden in de top van het dekzand verschillende microchips aangetroffen.56 

Tijdens het booronderzoek in het plangebied daarentegen werden 16 monsters genomen van de basis 

van het veen (Formatie van Nieuwkoop) en de top van het pleistoceen dekzand (Formatie van Boxtel). 

In de zeefresiduen van deze monsters werden geen archeologische indicatoren aangetroffen.57 

Uit de latere fase van het Mesolithicum zijn in Zeeland geen vondsten bekend. Dit is te wellicht te 

wijten aan de toenemende vernatting van het landschap.58 Ten gevolge van deze vernatting was 

bewoning slechts mogelijk op de dekzandruggen in zuidelijk Zeeuws-Vlaanderen en op de 

strandwallen en de hogere delen van het getijdengebied dat de rest van Zeeland kenmerkte.  

Tijdens het Neolithicum (circa 4000 – 2000 v. Chr.) veranderde de mens geleidelijk aan zijn manier van 

bestaan. Hij ging zich in steeds grotere mate voorzien in zijn voedselbehoefte door het houden van 

vee en het verbouwen van voedsel. De mensen gingen de natuur naar hun hand zetten en in plaats 

van rond te trekken, vestigde men zich op vaste locaties in boerderijen. Als gevolg van het toepassen 

van landbouw en veeteelt werd de mens gebonden aan een vaste plek in het landschap, in plaats van 

rond te trekken tussen tijdelijke kampementen.  
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Neolithische sporen in Zeeland zijn echter schaars. In Saeftinghe werden een aantal fragmenten 

aardewerk uit de Michelsbergcultuur gevonden. De eerste nederzettingssporen in Zeeland werden 

opgetekend op de strandwal van Haamstede (Brabers), ze zijn te dateren omstreeks 2.500 v. Chr. 

Deze bewoningssporen blijven echter zeer schaars, maar zijn een mooi voorbeeld van Laat-

Neolithische bewoning in deze streken. Het gros van de vondsten uit deze periode zijn echter niet in 

situ aangetroffen. Het betreffen meestal oppervlaktevondsten van vuurstenen werktuigen. 

Kenmerkend voor het vondstenspectrum uit het Neolithicum zijn de geslepen of gepolijste bijlen die 

gevonden zijn in de omgeving van Koewacht, Saeftinghe, Aardenburg en ook Terneuzen. Deze 

laatste bijl is gevonden bij graafwerkzaamheden aan de zeesluis in 1902 en dus uitermate van belang 

voor dit plangebied (zie afbeelding 15Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., Archis 

waarnemingsnummer 45094).59  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 15. Gepolijste bijl, gevonden bij graafwerkzaamheden aan de zeesluis in 
1902. Archis waarnemingsnummer 45094. 

 

Gedurende het Neolithicum is het gebied in en om Terneuzen een dichtbebost veengebied. Dit 

veenbos wekte reeds interesse bij het graven van de Schutsluis te Terneuzen in 1902. Het is ook dit 

bos dat door Munaut onderzocht is in 1962, bij de bouw van de derde zeesluis. Deze konden toen niet 

dendrochronologisch worden gedateerd. In 2002 werd wel een dergelijk onderzoek gedaan op 

veeneiken afkomstig uit dit bos. Dit leverde een datering op van ca. 3000 jaar v. Chr.60 Bij 

graafwerkzaamheden voor de aanleg van de Sluiskiltunnel werden ook veenbomen onderzocht. Ook 

deze werden nader onderzocht door middel van dendrochronologisch onderzoek rond circa 3.000 jaar 

v. Chr. Ze zijn geveld in 2939 jaar v. Chr.61 De onderzijde van het veen wordt gedateerd op 4.500 v. 

Chr.62 Dit doet concluderen dat de geslepen bijl, gevonden te Terneuzen, ook uit deze veencontext 

afkomstig moet geweest zijn. Op de bijl zijn geen sporen van erosie of slijtage waargenomen, wat 

doet vermoeden dat hij in zijn oorspronkelijke omgeving is gevonden.63 Naast de hogere 

dekzandgebieden en de strandwallen moet dus ook het veengebied in die periode door mensen zijn 

bezocht. 
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Afbeelding 16. Resten van het oerbos, aangetroffen bij het uitgraven van de Schutsluis te Terneuzen in 
1902. Bron: Archief Rijkswaterstaat.  

Het veengebied een is zeer variabel landschap dat regelmatig kan wisselen van vegetatie. Deze 

wijziging en wordt bepaald door een langzame vernatting wellicht ten gevolge van klimatologische 

veranderingen vanaf het begin van het Subboreaal (circa 3800 v. Chr.).64 Omstreeks 2500 v. Chr., aan 

het begin van het Laat-Subboreaal, is de situatie ter plaatse van het plangebied wellicht te nat en 

ontstaat ter plaatse van het plangebied een groot hoogveengebied dat pas vanaf de Late IJzertijd 

definitief zal verdrogen. Ook in de rest van Zeeland zal de veenvorming ervoor zorgen dat de 

bewoning in het Finaal Neolithicum en de Bronstijd beperkt blijft tot de hoog gelegen strandwallen en 

de dekzandopduikingen.  

Onderzoek bij de Sluiskiltunnel heeft uitgewezen dat omstreeks 200 v. Chr. de veengroei in de 

omgeving van het plangebied zal stoppen. Door een goede ontwatering van dit niveau ontstaat er 

oxidatie en klink in de top van het veenniveau. Dit uitgestrekte en goed ontwaterde veenlandschap 

aan de Belgische en Zeeuwse kust vormde vanaf de Late IJzertijd, maar vooral vanaf de Romeinse Tijd 

een vrij intensief bewoond gebied. De ontwatering van dit gebied verliep via verschillende 

veenstromen. 

De latere Westerschelde is wellicht ontstaan als veenrivier die water afvoerde naar de Noordzee. Dat 

het beschikbare veen toen door de lokale bevolking werd gebruikt lijdt dan ook geen twijfel. In het 

plangebied werden, bij de aanleg van de Zeesluis in 1962, in het veen greppels waargenomen. Deze 

greppels waren 1 meter diep en circa 60 centimeter breed, met rechte wanden. Het geheel vormde 

een rechtlijnig patroon.65 De greppels doen denken aan het patroon van het mogelijk antropogeen 

kanalensysteem dat is vastgesteld op Walcheren (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 17). Een 
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andere aanwijzing dat in de Romeinse periode in of rond het plangebied op het veen werd gewerkt en 

gewoond is de vondst van Romeins aardewerk (Archis waarnemingsnummer 45093 ). Het betrof drie 

fragmenten aardewerk: een fragmentje terra sigillata, een randfragment gedraaid Noord-Menapisch 

gereduceerd gebakken aardewerk en een randfragment roodbruin, beschilderd, ruwwandig 

aardewerk. Dit aardewerk werd allemaal in de 2de/3de eeuw gedateerd.66 

Resten van veenextractie werden tevens op verschillende plaatsen aangetoond in het Vlaamse 

kustgebied en in Zeeland. In België werden bij Raversijde veenwinningskuilen uit de Romeinse Tijd 

herkend.67 In Zeeland werden hoofdzakelijk op Zuid-Beveland resten van Romeinse veenputten 

gevonden. Ten zuiden van Goes, bij de Poel, werden door toenmalig provinciaal archeoloog van 

Heeringen aslagen en veenwinningsputten aangetroffen.68 Maar ook in de zak van Zuid-Beveland, 

met name te ’s-Heer Abtskerke en Nisse en op Walcheren, bij Serooskerke69 werden bij archeologisch 

onderzoek sporen van veenontginning vastgesteld. Te Serooskerke (Walcheren) werden bovendien 

resten van een dijklichaam aangetroffen, opgebouwd uit veen- en kleiplaggen. Recent werd een 

gelijkaardige dijk vastgesteld bij Steene (West-Vlaanderen).70 Hoewel dit niet is vastgesteld in de 

omgeving van het plangebied toont het wel aan dat er op een actieve manier werd ingegrepen in dit 

dynamische landschap.  

 

Afbeelding 17.   Patroon met natuurlijke en antropogene getijdengeulen op Walcheren. Bron: Vos en van 
Heeringen 1997, naar Brus et al 1986. 
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Wat wel van belang is voor het plangebied is dat er bij de archeologische opgraving te Ellewoutsdijk 

een negental boerderijen uit de Romeinse tijd aan het licht kwamen waarvan de staanders (houten 

grote palen waarop de het dak van de woning rustte) afkomstig waren van voornamelijk bomen die 

dateerden rond 3500 v. Chr.71 Dit betekent dat in de periode dat de huizen gebouwd werden, het hout 

waarmee ze bouwden reeds meer dan 3500 jaar oud was. Deze bomen zijn afkomstig van het veenbos 

dat dat hierboven reeds werd besproken (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.6). 

In de literatuur over de Romeinse veenontginning komt telkens ook de discussie naar voor over het 

eventuele gebruik van veen als basisgrondstof voor de productie van zout. Het principe van 

zoutwinning door de verbranding van veen is vergelijkbaar met de methode toegepast in de 

Middeleeuwen. Voor dit proces is echter met zout water geïmpregneerd veen noodzakelijk. In het 

Belgische en Zeeuwse kustgebied was die configuratie op enkele plaatsen wel aanwezig, maar er zijn 

nog geen concrete aanwijzingen gevonden die wijzen in de richting van zoutextractie uit verzilt 

veen.72 Het zoutwinningsprocédé in die periode bestond uit de indamping van pekel, gevolgd door 

een tweede fase waarin het zout werd gedroogd. Voor zowel de indampingsfase als voor de 

droogfase werd wellicht gebruik gemaakt van veen als brandstof. Ter plaatse van de sites die 

gerelateerd worden aan de productie van zout, worden naast veel fragmenten van het zogenaamde 

‘briquetage-aardewerk’ ook vaak veenas en de resten van ovens vastgesteld.73 

Het lijkt dus evident dat ook veen werd gebruikt als brandstof in de bestaande woningen. Plinius gaf 

immers al aan dat in dit boomloze kustveengebied de mensen (Friezen en Chauken) ‘modder’ 

opgroeven, lieten drogen en gebruikt om zich te verwarmen en om voedsel op te bereiden.74 Hierbij 

moet evenwel de kanttekening worden gemaakt dat dit niet noodzakelijk veen hoeft te zijn. De 

opgraving uit Ellewoutsdijk heeft aangetoond dat er ook heideplaggen (zoden) en mest werden 

gebruikt als brandstof en dat veenontgraving hier zeker geen systematische activiteit was.75 

Over de menselijke aanwezigheid in het plangebied in de Vroege-Middeleeuwen zijn weinig gegevens 

bekend. Het gebied komt opnieuw onder invloed van de zee te staan. Dit resulteerde in enkele 

grotere noord-zuid georiënteerde inbraakgeulen in dit deel van Zeeuws-Vlaanderen, zoals de Blijde 

(van Terneuzen naar Axel) en een voorloper van de Braakman.76 Het schorrengebied rond de kreken 

slibde langzaam op waardoor deze kwelders niet meer regelmatig overstroomden. Parallel met het 

Vlaamse kustgebied wordt het mogelijk geacht dat er ook op de oevers van de pré-Westerschelde 

schorren ontstaan die begraasd worden door schapen. In de Vlaamse kustvlakte worden steeds meer 

archeologische bewijzen gevonden voor zogenaamde ‘Marisci’. Dit zijn schaapsboerderijen die 

eigendom waren van vrije boeren of grondbezitters. Zij doen in hoofdzaak aan schapenteelt, maar 

drijven ook handel in wol.77 Meestal liggen deze boerderijen verspreid over het schorrengebied, op de 

schaarse verheven delen van dit landschap. Ook in Zeeland werden reeds resten uit deze periode 

vastgesteld. Zo werd bij onderzoek te Serooskerke (Walcheren) op een kleine oeverwal van een 

getijdenkreek bewoningssporen gevonden uit het einde van de 7de eeuw.78 In sommige gevallen is ook 

beperkt aan landschapsinrichting gedaan. Naast kleine bedijkingen en verhoogde wegen worden ook 
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woonhoogtes opgeworpen. Vanaf de 10de eeuw vermelden historische bronnen in de buurt van het 

plangebied plaatsen als Axel, Boterzande en Ostholt.79 Deze vermeldingen duiden op een toenemend 

economisch belang van de streek. Schapenwol was de basis voor de lakenhandel in steden als Brugge 

en Gent. Dit belang wordt bestendigd in de bevestiging van de Keure van 1242. Hierin is de 

bestuurlijke macht van de Vier Ambachten vastgelegd. In deze bestuurlijke eenheid wordt naast 

waterbeheer en dijkwerken ook rechtspraak uitgeoefend.80 De onderlinge grenzen tussen deze 

Ambachten worden ten dele ingegeven door de inbraakgeulen die vanuit de Honte het land insneden, 

maar naar het zuiden toe wordt hiervan afgeweken en is het moeilijk om deze grenzen op basis van 

de huidige topografie exact te bepalen 

 

Afbeelding 18. Uitsnede uit een 17de eeuwse kopie van de zgn. kaart van Gwijde van Dampierre uit 1274. De 
globale ligging van het plangebied is met een rode pijl aangeduid. De verschillende Ambachten zijn met een 
aparte kleur ingedeeld (geel = IJzendijker Ambacht, lichtgroen = Boekhouter Ambacht, rood = Asseneder 
Ambacht en wit = Axeler Ambacht). Bron: RAG-065-7. 

. Afbeelding 18, de zogenaamde ‘Dampierre-kaart’, toont de situatie in 1274 waarop de geografische 

indeling van de Vier Ambachten wordt weergegeven. Het plangebied is hierbij gelegen in het 

Asseneder Ambacht. De exacte locatie van het plangebied aanduiden is op deze oude kaarten 
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onmogelijk, omdat er te weinig correcte referentiepunten zijn tussen deze kaarten en de huidige 

topografie. Elke aanduiding op een dergelijke kaart is bijgevolg indicatief. 

De eerste polders in de Vier Ambachten ontstonden pas na 1100 als gevolg van defensieve 

bedijkingen. De oudste dijknaam in de Vier Ambachten is Vroondijke, vermeld in 1114.81 Deze naam 

gaat wellicht terug op Fronendike, wat zou verwijzen naar de naam “Fornenes”, een toponiem voor 

oud koningsgoed.82 Het dorp Vremdijcke dat circa 1 kilometer ten westen van het plangebied ligt is 

hiervan afgeleid. Pas na de grote stormvloed van 1134 tonen de bronnen nieuwe dijknamen.83 De 

systematische inpoldering van dit gebied duidt op een duidelijke toename in economisch belang 

vanaf de 12de eeuw.84 Deze toename is ingegeven door de sterke bevolkingsgroei en de opkomst van 

Gent als belangrijkste en grootste Vlaamse stad. Hierbij werden voordien economisch weinig 

belangrijke gebieden tot grotere productiviteit gebracht. De economische expansie zorgde voor een 

bevolkingstoename binnen dit nieuw ontgonnen gebied wat zich weerspiegelde in het toenemende 

aantal stichtingen van nederzettingen, kerken en kapellen.85 Zo ontstonden Steenlandt (of Steeland) 

en Willemskercke eind 12de eeuw als moerparochies. In de eerste helft van de 13de eeuw ontstonden 

Nieuwerkercke en Hertinghe. Peerboom wordt in 1234 reeds als parochie genoemd.86 Ook deze 

nieuwe stichtingen staan op de Dampierre-kaart afgebeeld (zie Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.). In de onmiddellijke omgeving van het plangebied worden naast de hierboven reeds 

vermelde dorpen Vremdijcke (Vroondijke), Stee(n)land en Willemskercke ook andere moerdorpen 

gesitueerd zoals Oud (of Out) Axel en Pakinghe. Deze middeleeuwse dorpen liggen allen ten westen 

van het huidige kanaal van Gent naar Terneuzen. Direct ten oosten van het kanaal liggen in deze 

periode de dorpen Triniteit, Neuzen en het stadje Hugersluis. Dit laatste dorp is wellicht ontstaan op 

een aanwas bij de als een parochie van Vremdijke in de tweede helft van de 14de eeuw.87  

Deze dorpen zijn verdwenen ten gevolge van verschillende inundaties, maar archeologische resten 

van deze bewoningskernen wordt soms nog teruggevonden. Archis waarneming 38647 betreft 

bijvoorbeeld de resten van de kerk van Willemskercke. Dit dorp ontstond omstreeks 1190 in de 

huidige Goesschepolder. Op het einde van de 16de eeuw ging het definitief verloren bij de 

grootschalige militaire inundaties.  De plaats waar het dorpje lag, bij het gehucht de Knol ten westen 

van Terneuzen, is nog steeds herkenbaar als een verhoging in het landschap. Op dit ogenblik staat 

hier nog steeds een boerderij.88 Ook van Stee(n)land (Archis waarnemingen 408624 en 427509), 

Triniteit (waarnemingen 52292, 22063) en het stadje Hugersluis (waarneming 2111289). 

De exacte ligging van Oud Axel, Pakinghe en Vroondijke, die verwacht worden ten westen van het 

plangebied is voorlopig nog niet archeologisch aangetoond, maar de vermoedelijke ligging is wel 

reeds opgenomen in de bestemmingsplannen van de Gemeente Terneuzen.90  
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Voor de ligging van deze dorpen, welke nu allen verdwenen zijn of zijn opgegaan in het stedelijk 

weefsel van Terneuzen, kan worden verwezen naar afbeelding 20.  

 

Afbeelding 19. Uitsnede uit de kaart van noordelijk deel van Vlaanderen, omstreeks 1550.  Op deze kaart is 
de Braakman weergegeven als een groot getijdengebied tussen Sas van Gent en Biervliet, dat nu een eiland 
is geworden na de stormvloeden van 1375 en 1404. Bemerk ook de verschillende polders op de kaart 
weergegeven. Bron: RAG-065-19. 

Het initiatief tot de exploitatie van deze polders was hoofdzakelijk in handen van de Graaf van 

Vlaanderen. Vanaf het einde van de 12de eeuw werden deze ‘woeste gronden’ ter ontginning 

uitgegeven aan de Vlaamse en Noord-Franse abdijen.91 Later zal de graaf ook gronden uitgeven aan 

personen met wereldlijke macht: lokale heren en poorters uit Gent en Brugge. De abdijen lieten in het 

Axeler en het Hulster Ambacht grote hoeves (grangiae) bouwen te Graauw, Lamswaarde en 

Stoppeldijk.92 Het zwaartepunt van de economische activiteit lag nu op landbouw (veeteelt en 

akkerbouw) en veenontginning (moeren). Veen was als brandstof een zeer interessant product 

geworden, omdat door de economische hausse hout schaarser en dus duurder was geworden. 
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Veen werd dan ook massaal verscheept naar de Vlaamse steden. Augustyn spreekt in haar werk uit 

1992 over bijna industriële veenontginningen.93 De gunstige economische situatie had tot gevolg dat 

lokaal steden ontstaan. Axel en Biervliet hadden beide een rechtstreekse toegang tot de Honte via 

respectievelijk de Blijde en de Braakman en groeiden uit tot handelssteden. Daarenboven zijn deze 

grootschalige ontginningen ook te interpreteren als een vorm van supraregionale economie.94 

Hiermee legden de Vlaamse steden een claim op dit nieuwe land in de vorm van kolonisatie en 

ontginning. 

Na de stormvloed van 1214, waarbij onder andere Steenlandt en Othene werden overspoeld, werden 

door de cisterciënzerabdijen van Ter Doest, Boudelo en Cambron op grote schaal nieuwe offensieve 

dijken aangelegd.95 

Ondanks de grootschalige inpolderingscampagnes loopt het plangebied en zijn omgeving gedurende 

de gehele 13de eeuw maar ook de 14de en 15de eeuw regelmatig onder water door stormvloeden. De 

streek wordt dan ook gekenmerkt door een continue strijd tegen het water. Hierdoor kent de 

omgeving van het plangebied een geschiedenis van bedijken en herbedijken. Het herbedijken betrof 

meestal het terugwinnen van land, zelden het aanwinnen van nieuw land. Het plangebied is dan 

wellicht gelegen in de Kleine Lievenspolder (noordelijk deel) en de Willemskerkepolder (zuidelijke 

deel).96 Gottschalk doet dan weer geen uitspraak over de indeling van de polders tussen Terneuzen en 

Biervliet. Ze situeert in de 13de eeuw hier wel Milmen, een bedijkt schor (eiland) waarop een uithof van 

de abdij Groeninge wordt gebouwd: het zogenaamde Hof ter Milme.97  Reconstructie van het 

middeleeuwse polderlandschap in de beperkte omgeving van het plangebied is dan ook een zeer 

moeilijke taak. Voor dit onderzoek werd naast de literatuur en het beschikbare kaartmateriaal ook 

gebruik gemaakt van het AHN. Dit heeft echter geen resultaten opgeleverd (zie het geomorfologisch 

verhaal).  

In deze periode zijn er twee stormvloeden waarvan de impact dermate bepalend is geweest op het 

verdere geologische en historisch geografische verloop in het onderzoeksgebied, dat deze hier nader 

besproken worden. De eerste is de stormvloed van 1375. Hierbij ontstond bij de Braakman een groot 

zeegat waarbij de noordelijke helft van het Boekhouter Ambacht werd weggespoeld (zie afbeelding 

19) en die wellicht direct impact zal gehad hebben op het plangebied. De tweede belangrijke 

stormvloed voor dit gebied vond plaats in 1488. Tijdens deze storm werd de Braakman verder 

uitgediept naar het oosten toe. De noordelijke helft van het Asseneder Ambacht en het aangrenzende 

Boekhouter en Axeler Ambacht gingen verloren als gevolg van het doorbreken van een sluis te 

Nieuwersluis. Tevens werden tijdens deze stormvloed in deze regio alle moerparochies verzwolgen 

door het water, de meeste voorgoed. Enkel Vroondijke en Willemskerke werden herbedijkt. 

Oorlogsomstandigheden verhinderden verder herstel.98  

Grotere landbouwbedrijven gaan vanaf de 14de eeuw de exploitatie nog opdrijven en de kleine 

boerderijen verdringen. Naast dorpen ontstaan er dus vanaf deze periode ook grotere, alleenstaande 

boerenbedrijven. Resten van een dergelijk boerdenbedrijf werden bij ook ten zuidwesten van het 

plangebied vastgesteld. Waarneming 54248 betreft de funderingen van een boerderij uit de 17de 
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eeuw, maar die op basis van het vondstmateriaal wellicht ook teruggaat naar de Late Middeleeuwen 

(zie bijlage 4). Door het pachtbezit was er de noodzaak tot het optimaliseren van het economische 

aspect, waardoor nevenactiviteiten, zoals dijkonderhoud, vaak werden verwaarloosd. Dit had 

uiteraard ongunstige gevolgen voor de waterbeheersing in dit gebied.99 Na de stormvloed van 1488 

kwam het zeewater tot bij de Axelsche Vaart (ten zuiden van Axel wordt deze waterweg als Gentse 

Vaart aangeduid) en in het zuiden zelfs tot bij Zelzate. Pas na het beëindigen van de oorlog met 

Maximiliaan van Oostenrijk in 1492 (Vrede van Cadzand) werd de Landdijk tussen Terneuzen en 

Boekhoute aangelegd die een verder doorbreken van de Braakman in het achterland moest 

verhinderen.100 

 

Afbeelding 20. Reconstructietekening naar de kaart van het Braakmangebied door François van den Velde 
uit 1549. Opvallend zij het grote aantal verdronken moerdorpen. Door het systematisch uitmoeren was het 
gebied wellicht zeer kwetsbaar geworden voor overstromingen. Tijdens de Sint-Elisabethsvloeden kon zo 
een brede getijdengeul ontstaan, de Braakman,  die het landschap veranderde in een getijdengebied.  De 
omgeving van het plangebied is aangeduid met een rode pijl. Bron: Gottschalk 1983. 

Ook in de periode na deze grote stormvloed werd het gebied geteisterd door stormvloeden en 

militaire inundaties. Enkele stormvloeden en inundaties die van groot belang zijn voor de verdere 
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ontwikkeling van het gebied worden hierbij aangehaald. In 1532 sloeg de stormvloed een groot gat in 

de Landdijk tussen Assenede en Westdorpe waardoor dit dorp overspoeld werd.101 De grote omvang 

van de inundaties leidden tot het aanleggen van een dijk op de grens tussen het Axeler en Asseneder 

Ambacht: de Creckeldijck.102 De relatieve stabiliteit tot 1552 liet toe in het gebied rond de Braakman 

vele schorren opnieuw te gaan bedijken en in te polderen. Dit gebeurde voornamelijk ten noorden van 

Assenede en Boekhoute, ten westen van Axel en ten westen van Terneuzen (zie afbeelding 19).103 In 

deze periode werd tevens de Sassevaart aangelegd, die de Landdijk doorsneed en de verbinding van 

Gent met de Noordzee moest garanderen. 

 

Afbeelding 21. Uitsnede met de ruime omgeving van het plangebied (rode pijl) uit de Kaart van de Vier 
Ambachten door Gerard Coeck (1664). De kaart geeft de situatie omstreeks 1600 weer. Bron: 
www.geheugenvannederland.nl. 

Terwijl de voorgaande stormvloeden hoofdzakelijk hun effect hadden in het westelijke deel van de 

Vier Ambachten, zullen het de militaire inundaties van 1584 en 1586 zijn die het definitieve einde 

inluiden van middeleeuwse ontginningsvormen in het oostelijk deel van het onderzoeksgebied. In 

1584 worden de zeedijken in het Hulster Ambacht en het Land van Saeftinghe doorgestoken 
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waardoor dit gebied overstroomde. In datzelfde jaar wordt, om in een poging om de Spaanse troepen 

te beletten Axel in te nemen, de sluis bij Kampen vernield. Kort daarna wordt ook de sluis bij Nieuw-

Othene doorgestoken. Hierdoor komen de polders van Othene, Zaamslag en Aendijcke onder water 

te staan. Bovendien zullen door deze doorbrekingen van de zeedijk grote stroomgaten ontstaan. De 

Otheense Kreek en het Hellegat kunnen zich insnijden in de beddingen van oudere watergangen.104 

Als gevolg van de inname van Axel door Staatse troepen wordt in 1586 de Landdijk bij Buucxgate 

doorgestoken. Hierdoor kreeg de zee vrij spel en verdrinken grote gebieden in het Asseneder en het 

Axeler Ambacht nagenoeg compleet.105 De schade door deze inundaties is enorm en herstel zou lang 

uitblijven. De gevolgen voor het landschap zijn enorm. De steden Hulst en Axel waren omgeven met 

water en raken geïsoleerd. Het uitgemoerde middeleeuwse landschap verdween onder het sediment 

(zie afbeelding 20Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Samen met de dorpen en moerparochies 

zullen de veenexploitaties, die door het natuur- en oorlogsgeweld vanaf het einde van de 15de eeuw al 

sterk teruggelopen waren, in de 16de eeuw volledig verdwijnen. Terneuzen, dat in 1584 stadsrechten 

krijgt, wordt omgebouwd tot vestingstad. Ten noorden van het dorp Triniteit was toen al de 

Moffenschans gebouwd (Archis waarneming 36858).106 Terneuzen heeft op dat ogenblik niet de 

omvang van de huidige stad. Het terrein dat op de AMK-kaart staat aangegeven als terrein van hoge 

archeologische waarde (AMK nummer 13479) is begrensd tot de grenzen van de vesting, zoals die in 

1598 voltooid werd. De resten van 19de eeuwse versie van de vesting Terneuzen zijn bewust buiten het 

monumententerrein gelaten (Archis waarnemingen 408141 (bruggenhoofd) en 411689 (stenen beer)). 

Enkele jaren na het oprichting van vesting omheen Terneuzen wordt ten zuiden van het plangebied, 

het fort Zevenaar (Archis waarneming 37789107) opgericht. 

Op de Kaart van de Vier Ambachten uit 1664 door Gerard Coeck, is de situatie van na de inundatie van 

1586 nog zichtbaar (zie afbeelding 21).108 Met de politieke consolidatie in het begin van de 17de eeuw 

begint men opnieuw met de inpoldering van dit krekengebied. Rond Terneuzen wordt in 1603 de 

omgeving van het plangebied opnieuw ingepolderd en ontstaat hier de Vlooswijkpolder. In 1615 

wordt de Goesschepolder bedijkt, waarna, tenslotte, in 1629 de Willemskerkepolder werd herdijkt.109 

Vaak gaat dit inpolderingsproces gepaard met het aanleggen van nieuwe verdedigingslinies en het 

beschermen van strategische punten. Toch is de noodzaak tot inundatie van dit gebied met deze 

politieke stabiliteit toch beduidend kleiner, zeker na de vrede van Münster in 1648. In dat jaar wordt 

ook de Sluispolder bedijkt en afgesloten van het water.110 

In 1816 wordt een laatste uitbreiding in de omgeving van het plangebied uitgevoerd. Ten noorden van 

de Willemskerkepolder en de Lovenpolder gaat men de Nieuw Neuzenpolder aanleggen door de 

bedijking van een groot stuk schor in de Westerschelde.111 Op dit schor lag nog een oudere stelberg.112  

Het opslibben van de Braakman vormde voor de scheepvaart een probleem. In 1822 stemt Koning 

Willem I in met de vraag voor de aanleg van tussen Gent en Terneuzen. De oude Sassevaart wordt 

uitgediept en verbreed. Bij het plangebied gaat dit nieuwe kanaal door de Sluis- en de 

Vlooswijkpolder. Omheen Terneuzen worden kanaalarmen gegraven, waarbij men de 
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vestinggrachten rond de stad optimaal gaat gebruiken. De voornaamste zijarm loopt ten westen van 

de stad, naar de Westkolk. Deze sluis had een breedte van 12 meter en werd uitgevoerd met 

zwaaideuren.113 

Op het Kadastraal Minuutplan is deze situatie te zien (zie afbeelding 22). Het kanaal ligt aan de 

oostelijke grens van het plangebied. In het noordoosten doorsnijdt de plangrens de Westkolk. In het 

poldergebied liggen naast de binnendijken ook een drietal boerderijen. De wegen in het plangebied 

lopen meestal over de dijken. Centraal in de Vlooswijkpolder loopt van oost naar west een polderweg: 

De Vlooswijkstraat (vergelijkbaar met de huidige H.H.Dowweg). Tot slot zijn in het plangebied ook 

nog de restanten van smallere, afgedamde geulen te zien. 

 

Afbeelding 22. Ligging van het plangebied op een digitale versie van het Kadastraal Minuutplan. De 
aanwezige bebouwing in het plangebied is aangeduid met een rode cirkel. De westelijke zeesluis is 
aangeduid met een blauwe cirkel. Schaal 1: 25.000. Bron: Geoloket Provincie Zeeland. 

Na de afscheiding van België dreigt instabiliteit in Zeeuws Vlaanderen. Daarom worden tussen 1833 

en 1839 de vestingwerken rond Terneuzen versterkt. De nieuwe vestingwerken bestonden uit vier 

gebastioneerde fronten met negen bastions en twee ravelijnen, waarbij de bastions waren verbonden 

door wallen en werden omgeven door een gracht. Ter bescherming van de Westelijke Kanaalarm en 
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de Westkolk worden in het noordoostelijke deel van het de Bastions VIII en IX aangelegd met 

daartussen een sortie of uitgang en in de vestinggracht het Ravelijn VII/IX (zie afbeelding 23). In de 

linkerflank van het zuidelijke bastion (VIII) lag de Sassepoort. Aan de buitenzijde van de gracht om 

Bastion IX en Ravelijn VIII/IX lag de zeedijk, die aansloot op een enveloppe langs de westzijde van de 

westelijke arm van het kanaal. Via een dam bij Bastion VIII kon de enveloppe worden bereikt. Door 

deze dam en drie beren die elders in de grachten lagen, bleef het grachtwater gescheiden van het 

zoute of brakke water in het kanaal en de beide havenarmen.114 Omstreeks 1842 wordt de 

waterhuishouding aan weerszijden van het kanaal aangepakt. Er komt een verbod op de afwatering 

van de polders voor het Nederlandse traject van het kanaal. Ten oosten en ten westen van het kanaal 

zijn daartoe de Oostelijke en Westelijke Rijkswaterleidingen aangelegd. 

 

Afbeelding 23. Projectie van het plangebied op een uitsnede van de Topografische Militaire Kaart uit 1913, 
Bonneblad 700. Schaal: 1: 25.000. Bron: Geoloket Provincie Zeeland.  

Door de toename van de scheepvaart op het kanaal en het afkopen van de Scheldetol dient zich een 

verruiming van de capaciteit op het kanaal aan. In 1897 wordt bij Terneuzen besloten tot de bouw van 

een nieuwe schutsluis met voorhaven en verbindingskanaal, waardoor ook schepen tot 10000 ton op 

het kanaal konden varen. De nieuwe sluis (een voorloper van de huidige Oostsluis) heeft een 

doorvaartwijdte van 18 meter, een kolklengte van 140 meter en een binnendrempel op 6,22 m –NAP. 
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Door deze ingreep wordt de westelijke kanaalarm en buitenhaven voor commerciële vaart overbodig. 

De Westelijke Kanaalarm en de Westkolk blijven echter in gebruik. De nieuwe sluis is pas in 1910 

gerealiseerd.115 Op de Topografische Militaire Kaart (Bonneblad 1913, zie afbeelding 23) is te zien dat 

tussen de Westkolk en de nieuw gebouwde sluis een kanaaleiland is ontstaan: een lange smalle 

landtong waarop de havenactiviteiten zullen worden uitgebouwd. Op deze kaart worden op de 

haventerreinen verschillende gebouwen weergegeven. Vanaf de zuidpunt van het kanaaleiland is over 

het nieuwe kanaal een draaibrug (de Hoeksche Brug) met aansluitend een nieuwe weg aangelegd 

door het zuidelijke deel van het plangebied. De bastions en het ravelijn worden ook nog weergegeven 

in het plangebied. 

 

Afbeelding 24. Ligging van het plangebied op een inrichtingstekening van de haven van Terneuzen uit 
omstreeks 1910. Op deze afbeelding is de nieuwe schutsluis al te zien. Naast het kanaal ligt de Westelijke 
Rijkswaterleiding (rode pijl). Bron: de Kraker, van Royen & De Smet 1993, 376. 
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De vesting Terneuzen is op dat ogenblik al overbodig. Delen van de vesting werden al op het eind van 

de 19de eeuw verkocht, maar de verdedigingswerken in het plangebied, Bastions VIII en IX en Ravelijn 

VIII/IX, bleven behouden en werden ingericht als kustbatterij. In 1908 werd deze wijziging officieel 

bekrachtigd door de opheffing van de vesting en de instelling van de Kustbatterij van Terneuzen. In 

1920 werd ook de batterij opgeheven. Met de (gefaseerde) opheffing van de vestingwerken werden 

de werken, met uitzondering van de werken van de kustbatterij alsmede het vluchthaventje en het 

eiland bij Ravelijn VI/VII, tussen 1909 en 1916 geleidelijk geslecht.116 Wellicht dat de ondergrondse 

delen bewaard zijn gebleven, waar niet verstoord door de aanleg van de latere havenwerken. 

 

Afbeelding 25. Projectie van het plangebied op een situatieschets van het sluizencomplex bij Terneuzen 
omstreeks 1968. Bron: de Kraker, van Royen & De Smet 1993, 377. 
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De haven van Terneuzen komt vrijwel ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog en de economische 

ontwikkeling zorgde ervoor dat nieuwe aanpassingen aan het complex noodzakelijk worden. In 1960 

wordt daarom opnieuw een Belgisch-Nederlands verdrag gesloten om het kanaal aan te passen. In dit 

verdrag was de bouw van een nieuwe zeevaartsluis (de huidige Westsluis) met een lengte van 290 m, 

een doorvaarwijdte van 40 m en een binnendrempel van 12,82 m –NAP opgenomen. De oude 

binnenvaartsluizen (de oude Oostkolk en de Westkolk) waren ook niet meer geschikt voor de 

binnenvaart en zijn derhalve ook aangepast of opgeheven. De oude Oostkolk werd buitenwerking 

geplaatst door de demping van de oostelijke havengeul. De Oostbuitenhaven (de huidige Veer- en 

Jachthaven) bleef in wel gebruik. De ingrepen ten westen van Terneuzen waren nog ingrijpender. De 

huidige Middensluis (de voormalige Westsluis) bleef eveneens in gebruik als reservesluis voor zowel 

zeevaart als voor binnenvaart. De oude Westkolk werd gedempt, waarna ten zuidwesten hiervan een 

nieuwe sluis (de huidige Oostsluis) met een lengte van 260 meter, een breedte van 24 meter en een 

diepte van 6,5 meter –NAP is gerealiseerd. De 19de-eeuwse vestingwerken zijn daarbij afgegraven om 

plaats te maken voor de huidige Oostbuitenhaven (diepte 7,5 m –NAP). Het is niet bekend of de 

onderzijde van de vestingwerken ook is gesloopt ter plaatse van de nog aanwezige 

haveninfrastructuur. Mogelijk zijn deze nog ondergronds bewaard. Ook de boerderijen in het 

plangebied verdwijnen voor de aanleg van de nieuwe haven. Bij de werkzaamheden zijn op meerdere 

plaatsen ook resten van middeleeuwse bebouwing aangetroffen.117 Ten noorden van de nieuwe 

zeevaartsluis (de huidige Westsluis) en de oude zeevaartsluis (de huidige Middensluis) is een nieuwe 

buitenhaven (de Westbuitenhaven) gegraven met een diepte van 13 meter -NAP. Het kanaal werd 

verdiept tot 12,5 meter (d.w.z. circa 10,5 meter –NAP) en verbreed tot 72 meter. Door de 

werkzaamheden werden grote delen van de Goesschepolder en de Nieuw Neuzenpolder afgegraven. 

De Vlooswijkpolder verdween vrijwel geheel doordat in het resterende westelijke deel van de polder 

de verplaatste Westelijke Rijkwaterleiding werd aangelegd (zie afbeelding 25Fout! Verwijzingsbron 

niet gevonden.).118 Een vergelijking van luchtfoto’s uit 1959 en 1970 laten het resultaat van deze 

ingrijpende werkzaamheden goed zien (zie paragraaf 2.3.4).  

In de daarop volgende jaren hebben geen grote structurele wijzigingen aan het plangebied 

plaatsgevonden. Het plangebied bestaat vrijwel geheel uit het sluizencomplex met de aangrenzende 

kades. Op de tussengelegen terreinen zijn in de loop der jaren diverse gebouwen (kantoor- en 

industriële doeleinden) gebouwd. In het gebied tussen de Oostsluis en de Westsluis hebben op 

diverse locaties bodemsaneringen plaatsgevonden. De dieptes van deze sanering zijn niet bekend (zie 

paragraaf 2.3.3). Alleen het uiterste noordwestelijke deel van het plangebied bestaat uit agrarisch 

gebied (weiland, bouwland en boomgaard). Aan het einde van de 20ste eeuw is ten westen van het 

plangebied de Westerscheldeweg (N62) aangelegd. Met de aanleg van deze weg is de Herbert H. 

Dowweg, ontsluitingsweg voor DOW en de Braakmanhaven met omliggende bedrijven, langs de 

westgrens van het plangebied verbreed en verlegd.119 
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 Mededeling dhr. Frans Weemaes die hiervoor de informatie van amateur-archeoloog J.L. Platteeuw aanhaalt. Een 

ruimtelijke ligging of een concrete aard voor deze resten kon niet worden aangetoond.  
118

 Overgenomen uit de Boer 2013, 24. 
119

 Overgenomen uit de Boer 2013, 24-25. 



ARTEFACT! RAPPORT 126                                        TERNEUZEN NIEUWE SLUIS 

 

62 

2.3.3 Huidig gebruik van het plangebied en gegevens over de mate 
van verstoring 

Op basis van de bodemfunctiekaart van de Provincie Zeeland is af te leiden dat het plangebied deels 

in een gebied ligt met een agrarische functie. Ter plaatse van deze zones wordt de verstoring van het 

bodemprofiel minimaal geacht. Het betreft hier de zones ten westen van de het kanaal.  

Er zijn ook zones met een industriële functie. Het betreft hier haven- en industriezones en 

bedrijventerreinen. Hier wordt verwacht dat de bodem enigszins verstoord zal zijn ten behoeve van 

bebouwing en industriële activiteiten. De diepte van deze verstoring is onbekend. Op de provinciale 

kaart met industriële kabels en leidingen zijn geen leidingen of leidingstraten in het plangebied 

aangegeven. Op de kaart van de Provincie Zeeland met de voormalige stortplaatsen ligt binnen het 

plangebied één zone, waar de zowel de afdeklaag als de grondwaterlaag nog niet gesaneerd zijn. 

Daarnaast zijn in het havengebied ook reeds verschillende saneringen uitgevoerd. Binnen het 

plangebied is de diepte van deze saneringen echter niet bekend, waardoor ook hier geen uitspraak 

kan worden gedaan in verband met de gaafheid van het bodemprofiel.120 Bovendien dient te worden 

opgemerkt dat de aangegeven gebieden onderzoeksgebieden zijn en niet de daadwerkelijke 

begrenzing van de saneringen vormt. Daarnaast dient men er rekening mee te houden dat op basis 

van de gegevens uit het AHN kan gesteld worden dat in het havengebied tussen 4 en 10 meter is 

opgehoogd.121 

Tot slot ligt in het plangebied ook het kanaal en het sluizencomplex. De buitenhaven is uitgegraven 

tot een diepte van 13 meter -NAP. Het kanaal heeft een diepte van circa 10,5 meter –NAP.122 
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Afbeelding 26   Projectie van het plangebied op een kaart met aanduiding van alle saneringslocatie binnen 
de gemeente Terneuzen. De blauwe ster markeert de locatie van de voormalige stortplaats. Schaal 1: 
20.000. Bron: Gemeente Terneuzen, Geoloket Provincie Zeeland 2014. 

 

2.3.4 Luchtfoto’s 

Het onderzoek naar eventuele archeologische resten op oudere luchtfoto’s kan zeer bruikbare 

resultaten opleveren. Deze resultaten zijn evenwel afhankelijk van de aard, kwaliteit en het doel van 

de gemaakte foto én van het moment van de opname. Soil-marks of crop-marks zijn slechts op een 

specifiek moment (bij voorbeeld na hevige regenval of bij volle gewasgroei) op te merken. In het 

kader van het onderzoek werden verschillende luchtfoto’s geraadpleegd Die beschikbaar zijn in het 

Geoloket van de Provincie Zeeland. Het betreft hier de orthogonale luchtfoto’s uit 1959 (zie 

afbeelding 27), 1970 (zie afbeelding 28) en 1989 en de digitale satellietfoto’s uit 2003, 2009 en 2014 
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(zie afbeelding 29). Op deze luchtbeelden zijn in het plangebied geen fenomenen zichtbaar die 

kunnen gerelateerd worden aan eventuele archeologische vindplaatsen. Bij vergelijking tussen de 

luchtfoto’s uit 1959 en 1970 zijn duidelijk de verbreding van het kanaal en de bouw van de Westsluis 

uit 1962 te zien. De verschillende gebouwen die zich nog in de polder bevond zijn verdwenen. Op de 

foto uit 1970 is enkel de boerderij een de Willemskerkeweg aanwezig. Deze boerderij is op de meest 

recente luchtfoto ook verdwenen. 

 

Afbeelding 27. Ligging van het plangebied op verticale luchtfoto uit 1959. Schaal 1: 25.000. Bron: Geoloket 
Provincie Zeeland. 
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Afbeelding 28. Ligging van het plangebied op verticale luchtfoto uit 1970. Schaal 1: 25.000. Bron: Geoloket 
Provincie Zeeland. 
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Afbeelding 29. Ligging van het plangebied op een satellietfoto uit 2014. Schaal 1: 25.000. Bron: Esri. 

 

2.3.5 Cultuurhistorische gegevens 

Naast archeologische resten zijn er binnen het plangebied ook enkele cultuurhistorische relicten 

aanwezig die verband houden met het ontstaan en de evolutie van de vesting Terneuzen en het 

havengebied (zie afbeelding 30). 

Vooreerst dient de westelijke rand van de vesting Terneuzen te worden vermeld. De eerste 

vestingwerken werden in 1583 aangelegd door de Staatse troepen. De resten van deze vestingwerken 

bevinden zich buiten het huidige plangebied. Deze zijn deels weggespoeld en wat nog rest vormt het 

huidige AMK-terrein. De 16de eeuwse vestingwerken werden later verder uitgebreid. De resten van de 

vestingwerken die aan de noordoostelijke rand van het plangebied aanwezig zijn behoren tot de 19de 

eeuwse uitbreiding van de vesting. In de huidige situatie is het vestingwerk binnen het plangebied 

grotendeels verdwenen door de diverse inrichtingswerkzaamheden met betrekking tot het Kanaal. 

Op een aantal punten is het nog wel herkenbaar, bijvoorbeeld de bocht in het kanaal bij de westkant 

die de lijn van het oude bastion volgt. 
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Afbeelding 30. Ligging van het plangebied met daarop de aanwezige cultuurhistorische relicten 
geprojecteerd. Schaal 1: 30.000. Bron: Esri, het Kadaster, CHS Provincie Zeeland 2014. 

Het kanaal Gent-Terneuzen werd tussen 1823 en 1825 aangelegd en eindigde in de Westerschelde. 

Twee schutsluizen werden bij Terneuzen binnen de vesting aangelegd, één van 8 meter breed en een 

tweede van 12 meter. Nadien zijn de sluizen (de Westkolk en de Oostkolk) verschillende malen 

verbeterd en vergroot. In 1910 is er een bypass van het kanaal gegraven ten westen van de 

vestingwerken samen met een nieuwe sluis -momenteel genaamd- de Middensluis. Aan het einde van 

de jaren ‘60 van de 20e eeuw vonden er omvangrijke werken plaats die in 1968 resulteerden in de 

opening van twee nieuwe sluizen, en wel: de Oostsluis of binnenvaartsluis, en de Westsluis of 

zeesluis.123 De middensluis wordt als waardevol object (MIP object) en als industrieel erfgoed van 

redelijk hoge waarde afgebeeld (anker) op afbeelding 30. 
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Na de Tweede Wereldoorlog begon de spanning tussen het kapitalistische Westen en het 

communistische Oosten op te lopen. De haven van Antwerpen één van de weinige havens die de 

oorlog relatief ongeschonden door was gekomen. Daarmee was het een belangrijke haven in de 

verbinding tussen West-Europa en Amerika. Omdat deze haven van strategisch belang was, was men 

bang dat de Russen mijnen zouden afgooien in de Westerschelde. Daarom werd langs de 

Westerschelde een systeem opgesteld, waarmee kon worden waargenomen op welke locatie de 

mijnen van de Russen werden afgeworpen. Een van de onderdelen was een rij met palen, waarop een 

meetinstrument kon worden geplaatst. Van deze palen zijn nog maar enkele bewaard gebleven, 

waaronder drie bij Terneuzen.124 Deze zeldzame mijnenuitkijkposten uit de Koude Oorlog worden op 

afbeelding 30 aangeduid. 
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 Stoop 2014, 31-32 

Afbeelding 31   Ontwikkeling van landschap, stad en industrie (bron: Inpassingvisie 
Grote Zeesluis Terneuzen 31 oktober 2013 
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In het westelijke deel van het plangebied zijn langs de Willemskerkseweg een stoeppaal (afbeelding 

30, bruine ster) en in het noordwestelijke deel langs de Westerschelde op de zeedijk een dijkpaal 

(afbeelding 30, groene ster).aangeduid als cultuurhistorisch waardevol object. 

In onderstaande tabel125 wordt de waardering van de cultuurhistorisch waardevolle elementen op en 

rond het sluizencomplex Terneuzen weergegeven zoals opgenomen in de Cultuurhistorische 

HoofdStructuur van de Provincie Zeeland. 

Naam object Waarderings 
voorstel 

Waarderingscriteria 

Kanaal Gent-
Terneuzen  

hoog Belangrijke waterstaatkundige ingreep uit de 19
de

 eeuw, na 
Zierikzee en Goes het oudste, nog in gebruik zijnde, 
scheepvaartkanaal in Zeeland. 

Mijnenuitkijkpost hoog Zeldzaam restant van een defensiesyteem uit de Koude 
Oorlog. 

Westbuitenhaven redelijk hoog Kenmerkend voor de waterstaatsgeschiedenis van Zeeuws-
Vlaanderen en van belang in de ontwikkeling van Terneuzen 
als havenstad. De haven bezit niet meer zijn oude vorm. 

Middensluis 
(voorheen 
Westsluis) 

Hoog Typerend element voor de waterstaatsgeschiedenis van 
Zeeland, met name de ontwikkeling van de scheepvaart. 

Stoeppaal 
Willemskerkeweg 

hoog Antieke stoeppaal 

Dijkpaal hoog  

 

In aanvulling hierop kunnen we opmerken dat de Middensluis in 1986 grondig werd gerenoveerd126. 

Bij deze sloop- en verbeteringswerkzaamheden is het historisch karakter van de sluis grotendeels 

verloren gegaan. 

De gemeente heeft een Cultuurhistorische Waardenkaart vervaardigd met behulp van onder andere 

een inventarisatie van de Provincie Zeeland, vervaardigd door Bosch Slabbers landschapsarchitecten. 

In overleg met betrokken organisaties als Stichting Landschapsbeheer Zeeland is de kaart verder 

verfijnd. In deze kaart wordt een inventarisatie van alle aanwezige cultuurhistorisch waardevolle 

elementen en objecten gecombineerd met ontwikkelingsstrategieën uit de Structuurvisie 2025. Er 

zijn drie kaartbladen vervaardigd: 'behoud', 'behoud door ontwikkeling' en 'vernieuwing mogelijk'. 

Op het kaartblad “Behoud door Ontwikkeling” worden binnen het plangebied geen cultuurhistorische 

elementen weergegeven. Op het kaartblad “Behoud” worden binnen het plangebied het stedelijk 

vestingwerk als cultuurhistorische element weergegeven. Als relicten van water en cultuurhistorische 

waterstaat worden de Middensluis, en het kreekrestant tussen Wulpenbek en de westelijke 

kanaaloever benoemd. Het restant van dit stukje landschap/kreekrestant staat in de Strategie 

Structuurvisie 2025 aangemerkt om te beschermen. Als dijk wordt de Willemskerkeweg aangeduid 

maar ook de Nieuw Neuzenweg, het buitenhoofd, het havenhoofd en de oostelijke kanaaloever. 

Daarnaast worden Buitenhoofd, Buitenhaven, de Zeevaartweg en de oostelijke dijk ten noorden van 

de Oostsluis als dijkversterkingen aangeduid. 
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Op het kaartblad “Vernieuwing mogelijk” staat volgens de Strategieën Structuurvisie 2025 het 

volledige plangebied ingekleurd als “Herstructureren”, met uitzondering van het gebied ten westen 

van de Westelijke Kanaaloever (en ten noorden van de Willemskerkeweg) ,waar “Transformeren” 

wordt aangehouden. 

Verder kan opgemerkt worden dat binnen het plangebied overige relicten aanwezig zijn die, 

afhankelijk van de gehanteerde definitie, als cultuurhistorische elementen kunnen aangemerkt 

worden maar die op de CHS noch de cultuurhistorische waardenkaart van de Gemeente Terneuzen 

staan aangeduid. Denk hierbij aan resten van de Westelijke Kanaalarm, de Westkolk, de Westbeer, de 

scheepswerf aan de Schependijk en eventuele oude kaden achter de stalen damwanden. Op de 

oostelijke kade van de Middensluis staat een monument ter nagedachtenis voor enkele 

waterstaatsmannen die geprobeerd hebben springstoffen te verwijderen die de sluis buiten werking 

hadden moeten stellen in de Tweede Wereldoorlog. 
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3 Archeologisch verwachtingsmodel 

3.1 Doel en methode 

Op basis van het onderzoeksrapport van GATE Archaeology  kan worden gesteld dat er zich binnen 

het plangebied vijf geologisch niveaus bevinden met een daaraan gekoppelde archeologische 

verwachting. Deze koppeling is gemaakt op basis van de leeftijd van deze geologische lagen, i.e. het 

moment waarop deze geologische niveaus dagzomen en wanneer er dus bewoning op kan 

plaatsvinden. Het betreft hier:  

 Niveau Formatie van Koewacht – Midden Paleolithicum 

 Niveau Formatie van Boxtel – Laat-Paleolithicum tot en Mesolithicum 

 Niveau Formatie van Nieuwkoop – Neolithicum tot en met Romeinse Tijd 

 Niveau Formatie van Naaldwijk (Sluiskilafzettingen/Duinkerke 2/3a) – Vroege en Late 

Middeleeuwen 

 Niveau Formatie van Naaldwijk (Braakmanafzettingen/Duinkerke 3b) –Nieuwe Tijd 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de mariene afzettingen van de Formatie van Breda, die ook in 

de boringen zijn aangetroffen, niet worden meegerekend in de archeologische verwachting. Dit 

niveau is te oud voor menselijk bewoning.  

Met deze vijf niveaus is een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld. Hierbij gaat het vooral om 

een gespecificeerde verwachting ten aanzien van de mogelijk aanwezige archeologische 

vondstcomplexen (mogelijke aard, gaafheid en ouderdom) en de relatie (mogelijke diepteligging en 

context) met de geologische ondergrond. Op basis van dit archeologisch verwachtingsmodel is een 

advies opgesteld.  

Vervolgens werden op basis van het verwachtingsmodel drie verwachtingskaarten (zie Bijlage 6) 

opgesteld met daarop de archeologische verwachting binnen het plangebied verbeeld. De eerste 

kaart is de verwachtingskaart voor het niveau van de Formatie van Koewacht. De tweede kaart is de 

gebundelde kaart voor de Formatie van Boxtel en de Formatie van Nieuwkoop. Deze niveaus zijn 

samengebracht omdat de dikte van het veen eerder beperkt is en omdat voor beide niveaus dezelfde 

verstoringen invloed hebben gehad op de archeologische verwachting. Tot slot is de derde 

verwachtingskaart toegespitst op de Formatie van Naaldwijk, met de combinatie van het oude 

(Sluiskilafzettingen) en het jongere (Braakmanafzettingen) niveau. De combinatie van beide niveaus 

is hier ingegeven doordat enerzijds ook hier dezelfde verstoringsfactoren aanwezig zijn en omdat de 

beschikbare bodemgegevens geen duidelijk onderscheid tussen beide niveaus toelaten. Op deze 

derde kaart zijn ook de dijken uit de Nieuwe Tijd, de aanwezige geulen en eventuele bekende resten 

(zoals de vestingwerken) en de vermoedelijke ligging van de verdronken dorpen weergegeven. Als 

basis voor deze informatie is een projectie van de huidige topografie op het Kadastraal Minuutplan, 

de Topografische Militaire Kaart uit 1913 en de luchtfoto uit 1959 gebruikt. Deze kaartprojecties zijn 

achter in dit rapport als bijlage (5) meegegeven.  
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3.2 Archeologische niveaus 

Niveau Formatie van Koewacht – Midden Paleolithicum 

Op basis van voorafgaand booronderzoek kan gesteld worden dat binnen het plangebied zich 

afzettingen van de Formatie van Koewacht bevinden. Deze fluviatiele afzettingen worden gerelateerd 

aan de loop van de Schelde in het Midden- en Laat Pleistoceen (vanaf het Saalien). Deze afzettingen 

worden gedateerd tussen circa 18000 en 11000 v. Chr. Het gaat om gelaagde afzettingen ontstaan uit 

een verwilderde rivier die vlechtend door het laatglaciale toendralandschap liep. De top van deze 

afzettingen is in de boringen vastgesteld tussen 13,52 en 17,60 meter beneden maaiveld (9,6 en 16,83 

meter –NAP). In deze afzettingen werden in de top verschillende vegetatieniveaus vastgesteld, 

hetgeen het dynamisch karakter van deze rivier nogmaals onderstreept, maar er ook voor zorgt dat 

het uitsluiten op basis van erosie bijna onmogelijk is. 

De horizontale spreiding van deze afzettingen omvat wellicht het volledige plangebied, met 

uitzondering van de noordwestelijke hoek. Hier heeft een holocene geul deze afzettingen grotendeels 

geërodeerd. De verticale spreiding is sterk variabel en vrij lastig te bepalen. Het grensvlak tussen de 

afzettingen van Formatie van Koewacht en de Formatie van Boxtel is door de rivierdynamiek 

onduidelijk.  

Dit niveau wordt is archeologisch nog slecht gekend. De archeologische kennis is beperkt tot enkele 

losse vondsten die vermoedelijk uit dit niveau afkomstig zijn. Zo werden bij de aanleg van de zeesluis 

in 1962 enkele fragmenten dierlijk botmateriaal gevonden. Ten noorden van het plangebied zijn bij 

baggerwerken eveneens fossiele dierlijke botfragmenten gevonden. Vermoedelijk gaat het om resten 

van een schedel van een steppeneushoorn. Het enige menselijke artefact uit de omgeving van het 

plangebied is aangetroffen bij Ellewoutsdijk. Daar is in de Westerschelde een vuursteenafslag in 

Levallois-techniek opgebaggerd. De herkomst is allesbehalve duidelijk, maar het is wel mogelijk dat 

deze vondst uit dit niveau afkomstig is. De rivierbedding trok dieren aan, dus mogelijk ook mensen op 

jacht.  

Door de gebrekkige stand van het onderzoek op dit niveau kan de archeologische verwachting als 

hoog worden beschouwd. Een gedetailleerde studie van dit landschap en leefmilieu is uitermate 

nuttig en wenselijk. De kennislacune over de afzettingen van de Formatie van Koewacht is groot. Er is 

ook niet geweten of de intactheid van de top van deze afzettingen een valabel argument is om dit 

niveau naar beneden toe bij te stellen. Aangezien er geen kennis is over de verticale spreiding van het 

vondstmateriaal en er in de boringen gewag wordt gemaakt van verschillende vegetatieniveaus, 

waardoor niet enkel de top van deze afzettingen een hoge archeologische verwachting heeft, maar 

ook de vegetatiehorizonten in dit niveau. 

Enkel ter plaatse van de noordwestelijke hoek van het plangebied, waar deze afzettingen geërodeerd 

zijn door een holocene geul, is de archeologische verwachting laag. Dit is vastgesteld zowel in de 

boringen als op de Geologische Kaart. Het is op basis van ons beschikbare gegevens echter niet 

mogelijk om vast te stellen of ter plaatse van het kanaal, het sluizencomplex of de buitenhaven deze 

afzettingen nog intact aanwezig zijn. De buitenhaven is volgens de ons beschikbare bronnen 

aangelegd op 15 meter –NAP en het kanaal op 10,5 meter –NAP. Op basis van de uitgevoerde 

archeologische begeleiding van het booronderzoek kan gesteld worden dat de top van de afzettingen 

van de Formatie van Koewacht zich mogelijk nog intact onder deze dieptes kunnen bevinden. Hierbij 
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is geen rekening gehouden met eventueel latere erosie of baggerwerkzaamheden in de haven of het 

kanaal.  

Archeologische vindplaatsen uit deze periode zijn bijzonder schaars. Over de nederzettingspatronen 

uit deze periode zijn de gegevens ook beperkt. De mensen waren jagers-verzamelaars die in kleine 

kampementen verbleven die in korte periodes (seizoenaal) werden bewoond. Resten van menselijke 

aanwezigheid beperken zich wellicht tot mobilia. Deze kunnen bestaan uit vuurstenen (werktuigen en 

afslagen) en menselijke of dierlijke resten. Deze laatste categorie is niet noodzakelijk verbonden met 

de menselijke aanwezigheid, maar kan een beeld schetsen van het leefmilieu in deze periode. 

Niveau Formatie van Boxtel – Laat-Paleolithicum tot en met 
Mesolithicum  

Gezien de geologische gesteldheid van het onderzoeksgebied, er vanuit gaande dat deze juist is 

vastgesteld, bestaat de mogelijkheid dat zich in het plangebied archeologische waarden bevinden uit 

de vroege prehistorie. De archeologische verwachting voor dit niveau is dan ook hoog. Vindplaatsen 

uit deze periode kunnen worden verwacht in de Laag van Usselo (Laat-Paleolithicum) en de top van 

de Formatie van Boxtel (Finaal Paleolithicum tot Mesolithicum). Het dekzand wordt verwacht in de 

zones met de geologische eenheden Fo.2 en Fo.3b met ruitjes (zie afbeelding 5). Met andere 

woorden, op de plaatsen waar het pleistoceen en het veen niet geërodeerd zijn door latere 

inbraakgeulen. De intacte top van de Formatie van Boxtel is vastgesteld op een diepte die varieert 

tussen 1,23 en 4,37 meter beneden maaiveld 2 en 12 meter –NAP). 

In de zones waar diepe geulinsnijdingen de top van het dekzand hebben weggeslagen, geldt een lage 

verwachting voor vindplaatsen uit deze periode. Dit is onder meer de noordwestelijke hoek van het 

plangebied, waar een geul deze afzettingen heeft opgeruimd.  

Archeologische waarden uit het Laat Paleolithicum en het Mesolithicum zouden kunnen bestaan uit 

kleine nederzettingsterreinen zogenaamde extractiekampen. De zogenaamde extractiekampen 

kenmerken zich door een kleine omvang (circa 5 tot 10 m2) waarbij basiskampen een ruimere omvang 

hebben. Vindplaatsen uit deze periode kenmerken zich door een vondstverspreiding van vuursteen. 

Tevens bestaat de mogelijkheid dat grondsporen (haardplaatsen) kunnen worden aangetroffen.  

De kans op het aantreffen van deze resten in het Plangebied is vrij reëel. Bij de aanleg van de 

Middensluis in 1962 een pijlpunt uit het Mesolithicum.127 Ook de vondst van een mesolithische 

tranchetbijl te Othene is hierbij relevant. Deze vondsten zijn echter niet in situ gedaan. De microchips 

die in boringen bij onderzoek aan de Sluiskiltunnel zijn aangetroffen zijn dit wel. Bovendien komt bij  

onderzoek op het niveau van de Formatie van Boxtel in Zeeuws Vlaanderen steeds vaker sporen van 

mesolithische jachtkampjes op het niveau van de Formatie van Boxtel naar boven. 

De waarde van vindplaatsen uit deze periode wordt grotendeels bepaald door de intactheid ervan. Ze 

kenmerken zich echter vrijwel alleen door het voorkomen van vuursteen artefacten. Om zoveel 

mogelijk informatie uit de vuursteenvindplaats te krijgen is het van belang dat de interne structuur 

van de vindplaats (de verticale en horizontale spreiding) zo weinig mogelijk verstoord is. De waarde 

van de vuursteenvindplaats wordt derhalve grotendeels bepaald door de mate van intactheid van het 

                                                                    
127

 De Boer et al 2013, 28. 



ARTEFACT! RAPPORT 126                                        TERNEUZEN NIEUWE SLUIS 

 

74 

bodemprofiel. Van belang is daarom de mate van verstoring van het bodemprofiel in beeld te 

brengen.  

Het bodemprofiel is binnen het plangebied enkel verstoord op de plaatsen waar zich diepe Holocene 

geulen hebben ingesneden in het landschap, met name in de noordwestelijke hoek van het 

plangebied en op plaatsen waar smallere geulen verwacht worden. Ter plaatse van het kanaal, het 

sluizencomplex en de buitenhaven vervalt deze verwachting. De vaargeulen zijn te diep aangelegd. 

Deze verwachting is opgesteld op basis van de gegevens uit de boorresultaten en de Geologische 

Kaart Elders binnen het plangebied wordt verwacht dat de top van het pleistocene dekzand intact 

aanwezig in de bodem en dat dit niveau wordt afgedekt door veen en holocene zanden en kleien 

(Sluiskil- en Braakmanafzettingen). 

Niveau Formatie van Nieuwkoop – Neolithicum tot en met Romeinse Tijd 

In het begin van het Holoceen wordt het klimaat warmer. Door het afsmelten van de ijskap zal 

vanaf het Laat-Atlanticum de zeespiegel sterk beginnen te stijgen. De sterke stuwing van het 

grondwater veroorzaakte op vele plaatsen langs het westelijke kustgebied een sterke veengroei, het 

Hollandveen Laagpakket (Formatie van Nieuwkoop) genoemd. Zeeuws Vlaanderen lag iets hoger. 

Radiokoolstofdateringen dateren het begin van de veengroei in en rond het plangebied tussen circa 

5577 cal BP en 4878 cal BP.128  In de ruime omgeving van het plangebied groeide op dat moment een 

oerbos. In 1962 werd dit reeds door Munaut onderzocht. Hij stelde hierbij onder meer vast dat op het 

dekzand een eikenbos aanwezig was, dat door de vernatting en de veengroei is verstikt.129 De eiken 

groeiden ook periodiek samen met dennenbomen, die geleidelijk de bovenhand konden nemen. Dit 

dennenbos was echter ook een kort leven beschoren. Na circa drie eeuwen verdwijnen deze dennen 

ten gevolge van bruuske stijging van de grondwatertafel. Bij het begin van het Subboreaal ontstaat 

geleidelijk een compleet nieuwe begroeiing met veenmosveen en later heideveen.130 

Op dit niveau is er een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische vindplaatsen. Deze 

vindplaatsen kunnen worden verwacht in de top van het veen, waar dit intact aanwezig is. Complexen 

uit het Neolithicum en de Bronstijd die aangetroffen kunnen worden zijn kleine 

nederzettingsterreinen: gebouwen (houten palen en paaltjes, greppelstructuren), infrastructuur 

(bodembewerking in functie van landbouw), aardewerk, (bewerkt) botmateriaal en bewerkte 

natuursteen (vuursteen, maalstenen). Vindplaatsen uit de Late IJzertijd en de Romeinse Tijd kunnen 

bestaan uit resten van rurale nederzettingen of sporen gerelateerd aan ambachtelijke activiteiten of 

infrastructuur. Deze sporen kenmerken zich door het voorkomen van grondsporen (paalsporen, 

afvalkuilen, greppels) en houten paaltjes in het veen. Vaak ontbreken zones met veel vondstmateriaal 

in de nabijheid van deze huisplaatsen. De omvang van deze vindplaatsen varieert sterk en is 

afhankelijk van de aard van de vindplaats.  

Voor deze vindplaatsen geldt eveneens dat een verstoring van de top van het veen tot een verstoring 

van mogelijke vindplaatsen heeft geleid. Uit archiefbronnen weten we dat in de zeer ruime omgeving 

van huidig onderzoeksgebied grootschalige veenontginningen hebben plaatsgevonden (de 

zogenaamde moeren, zie ook paragraaf 2.3.2). Echter dient hierbij opgemerkt dat tijdens het 

moerneren ‘vervuilde’ delen van het veen soms onontgonnen bleven. Dit werd onder meer 
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vastgesteld bij de opgraving van de Romeinse huisplattegronden te Ellewoutsdijk,131 waar men tijdens 

het laatmiddeleeuwse moerneren kennelijk de palenrijke omgeving van de huizen meed. Bovendien 

moet worden vastgesteld dat de uitgevoerde boringen geen sporen van veenextractie laat zien, al is 

dit soms moeilijk te bepalen aan de hand van een boring.  

Ter plaatse van het sluizencomplex, het kanaal en de buitenhaven vervalt de archeologische 

verwachting. De aanwezigheid van geulinsnijdingen (idem als voor de Formatie van Boxtel) zijn 

indicatief voor het ontbreken van veen op die plaatsen. De verwachting voor deze periode is in deze 

zones dan ook laag. Ter plaatse van de komgebieden wordt deze veenlaag wel verwacht. Op basis van 

de Geologische kaart kan worden gesteld dat de dikte van het veenpakket varieert tussen 0,5 en 1,5 

meter dik. Het wordt enkel verwacht in de zones met de geologische eenheden Fo.2 en Fo.3b met 

ruitjes. De intacte top van dit veen bevindt zich tussen 1,65 en 10,78 meter beneden maaiveld (0.89 En 

3,24 meter –NAP). 

In en om het plangebied werden reeds verschillende vondsten en waarnemingen gedaan uit deze 

periode.  In 1902 werd bij havenwerken een neolithische geslepen bijl gevonden. Hoewel het een 

contextloze vondst betreft is de aanwezigheid wel indicatief. Bovendien wordt de hoge verwachting 

op dit niveau eveneens ingegeven door het aantreffen van fragmenten Romeins aardewerk direct ten 

westen van het sluizencomplex van Terneuzen (waarneming 45094). De fragmenten werden 

gevonden bij de bouw van de sluis in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Bovendien werden door Munaut 

greppelstructuren in het veen opgemerkt die wellicht wijzen in de richting van de ontginning van het 

veen.132 De Romeinse ontginning van dit gebied is ook vastgesteld tijdens de archeologische 

opgraving te Ellewoutsdijk. Hierbij kwamen een negental boerderijen uit de Romeinse tijd aan het 

licht waarvan de staanders (houten grote palen waarop de het dak van de woning rustte) afkomstig 

waren van voornamelijk bomen die dateerden rond 3500 v. Chr. Dit betekent dat in de periode dat de 

huizen gebouwd werden, het hout waarmee ze bouwden reeds meer dan 3500 jaar oud was. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze bomen afkomstig zijn van het veenbos dat liep vanaf de 

zuidkant van Terneuzen tot in de huidige Westerschelde en dus ook in het plangebied.133 

Niveau Formatie van Naaldwijk (Sluiskilafzettingen/Duinkerke 2/3a) – 
Vroege en Late Middeleeuwen  

Uit het bureauonderzoek is gebleken dat vanaf het laatste kwart van de 3de eeuw de invloed van de 

zee op de omgeving van het plangebied toenam.  

Dit gebied was in de vroege periode onbedijkt kwelderlandschap, maar recent onderzoek in de 

Belgische kustvlakte heeft uitgewezen dat dit niet betekent dat deze gebieden daarom ook 

onbewoonbaar waren. Deze vroegmiddeleeuwse nederzettingen – wellicht verhoogd – kunnen 

worden aangetroffen op de het de Sluiskilafzettingen behorende tot de Formatie van Naaldwijk 

(Afzettingen van Duinkerke 2 en Duinkerke 3a). De eerste grootschalige bedijkingen in de omgeving 

van het plangebied komen voor vanaf de 12de eeuw. Er werden kerken, parochies en gehuchten 

gesticht. Vanuit deze dorpen werden grote veengebieden gemoerneerd en wastines verder 

geëxploiteerd. 
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In het plangebied zijn geen rechtstreekse waarnemingen gedaan van verdronken dorpen. Gottschalk 

vermeldt hier in de buurt wel het Hof ter Milme, een uithof van de abdij Groeninge.134 Ook de 

verdronken dorpen Oud (Out) Axel, Triniteit en Willemskerke zijn in de buurt gesitueerd. Bovendien 

zijn er tijdens de graafwerkzaamheden aan het kanaal omstreeks 1960 ook verschillende resten van 

middeleeuwse bebouwing in het plangebied vastgesteld.135 Tot slot is er ook de vermelding van een 

stelberg op de in 1816 ingepolderde Nieuw Neuzenpolder.136 Het uitzicht van het middeleeuwse 

polderlandschap in het plangebied is echter moeilijk precies te reconstrueren doordat het gebied 

verschillende malen is overstroomd en opnieuw is ingepolderd. Er kan enerzijds geconcludeerd 

worden dat het de omgeving van het plangebied in de Middeleeuwen intensief werd gebruikt. 

Anderzijds zijn er ook enkele argumenten om de archeologische verwachting enigszins naar beneden 

te halen. Met name het ontbreken van concrete gegevens omtrent de precieze aard en ligging van 

middeleeuwse bebouwing in het plangebied zijn hiervoor van belang. We weten uit eerder onderzoek 

dat de bebouwing zich in de omgeving van het plangebied manifesteert als een dichter bebouwde 

kern, met daar omheen verspreide bewoning. Enkel het verdronken Willemskerke en het oude 

Terneuzen lagen in de onmiddellijke omgeving van het plangebied en de kernen van deze twee 

middeleeuwse dorpen/gehuchten zijn bekend. Bovendien konden op basis van het hoogtemodel, 

literatuuronderzoek en oude kaarten geen middeleeuwse resten in het plangebied worden 

aangetoond. Middeleeuwse dijken in het plangebied zijn ook niet vastgesteld. 

Op basis van deze gegevens geconcludeerd worden dat kan de verwachting voor vindplaatsen uit 

deze periode kan als middelhoog ingeschat worden. Dit betekent echter geen minimalisatie van de 

verwachting, maar het is een verwachting die eerder ingegeven is op basis van de vrij goede kennis 

van dit niveau, zeker in vergelijking met de oudere niveaus, die nog niet of nauwelijks onderzocht zijn 

en waarvan de archeologische verwachting daarom met meer omzichtigheid dient te gebeuren. 

Complexen die aangetroffen kunnen worden zijn nederzettingsterreinen: terpen, huizen (hout, 

baksteen, muren, funderingen), afvalputten (beerputten), waterputten, ophooglagen met aardewerk, 

botmateriaal, glas, metaal en natuursteen. Ook kunnen resten van infrastructuur worden 

teruggevonden: dijken, wegen en bermsloten. 

Opnieuw is de mogelijke aanwezigheid van vindplaatsen uit deze periode verbonden aan de gaafheid 

van de ondergrond. Deze vindplaatsen kunnen worden aangetroffen in de zones die op de 

geologische kaart zijn vermeld staan met de codes Fo.2 en Fo.3b met ruitjes. In de zone met code 

Fo.2 bevindt zich dit niveau op het huidige maaiveld. In de zone met code Fo.3b is dit niveau afgedekt 

door jongere afzettingen. De diepteligging van dit niveau is hier moeilijk te bepalen omdat noch het 

booronderzoek, noch de Geologische Kaart hierover bruikbare gegevens verstrekken.  

In de noordwestelijke hoek van het plangebied is de verwachting op resten uit deze periode eerder 

laag. De hier aanwezige geulafzettingen zijn hier wellicht te jong om resten uit deze periode te 

verwachten. Ook ter plaatse van jonge geulsystemen is de verwachting eerder laag. Ter plaatse van 

de kanaalgeul, het sluizencomplex en de buitenhaven vervalt de archeologische verwachting.  
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Niveau Formatie van Naaldwijk (Braakmanafzettingen/Duinkerke 3b) –
Nieuwe Tijd  

Voor het jongste polderlandschap geldt een lage verwachting op het voorkomen van archeologische 

vindplaatsen in alle dagzomende afzettingen. Het plangebied is gedurende deze periode 

hoofdzakelijk in gebruik als landbouwgebied. Het gebied maakt deel uit van verschillende polders die 

vanaf de vroege 17de eeuw definitief worden bedijkt. In het plangebied worden in de 19de eeuw dan 

ook drie boerderijen gesitueerd. De aanleg van het kanaal in 1822 heeft een grote impact op het 

plangebied en zijn omgeving. Rondom de vestingstad Terneuzen worden twee kanaalarmen 

aangelegd. De westelijke kanaalarm loopt door het plangebied. In het noordoostelijk deel van het 

plangebied wordt een zeesluis aangelegd, de Westkolk. Na de Belgische onafhankelijkheid worden in 

dat deel van het plangebied ook vestingwerken opgetrokken in de vorm van twee bastions en een 

ravelijn. Door de uitbreiding van de haven, het sluizencomplex en het kanaal in het begin van de 20ste 

eeuw en opnieuw in de jaren ’60 van diezelfde eeuw verdwijnen zowel de bewoning in de polder als de 

vestingwerken. Hoewel mogelijk nog restanten van deze vestingwerken nog aanwezig zijn in de nog 

bestaande havenwerken en -dijken. 

Hoewel de archeologische verwachting voor deze periode laag is voor bewoningssporen moet er toch 

rekening worden gehouden met het aantreffen van infrastructurele, water- en vestingbouwkundige 

resten uit deze periode. Deze resten kunnen bestaan uit dijken, wegen, bruggen, sluizen en 

vestingwerken. Deze elementen zijn weergegeven op de archeologische verwachtingskaart van dit 

niveau. Daarbij kunnen resten in de vorm van houten en bakstenen funderingen, afvalkuilen, en 

grondlagen worden aangetroffen. Voor de ligging van deze elementen werd gebruik gemaakt van 

kaartprojecties van de huidige topografie op het Kadastraal Minuutplan uit omstreeks 1830, de 

Topografische Militaire kaart uit 1913 en de Luchtfoto uit 1959. Indien deze elementen zich bevinden 

ter plaatse van de havengeul, het kanaal of de sluizencomplexen wordt er van uit gegaan dat deze 

compleet zijn verdwenen. 

Vindplaatsen uit deze periode kunnen in de afzettingen van Duinkerke 3 worden aangetroffen en zijn 

afgedekt door zand- en kleisedimenten die ten gevolge van inundaties (natuurlijk en militair)in dit 

gebied zijn afgezet. Deze afzettingen komen binnen het plangebied voor in de zone met code Do.3b 

en Fo.3b met ruitjes. De afzettingen worden hier aan het maaiveld of onder de antropogene 

ophooglagen verwacht. Ter plaatse van het sluizencomplex het kanaal en de buitenhaven vervalt de 

archeologische verwachting. 

Cultuurhistorische waarden 

In het plangebied zijn cultuurhistorische elementen aanwezig die verband houden met het ontstaan 

en de evolutie van dit havengebied in de 19de en 20ste eeuw. Deze relicten zijn door hun aard en ligging 

inherent verbonden aan de Terneuzense haven. Zo is de middensluis als waardevol object 

gewaardeerd als typerend element voor de waterstaatsgeschiedenis van Zeeland, met name de 

ontwikkeling van de scheepvaart. Hierbij dient opgemerkt dat door de grondige renovatie in 1986 het 

historische karakter grotendeels is verloren gegaan. 

Ook het Kanaal Gent-Terneuzen krijgt een hoge waardering als belangrijke waterstaatkundige 

ingreep uit de 19e eeuw. De Westbuitenhaven wordt redelijk hoog gewaardeerd. Deze is kenmerkend 

voor de waterstaatsgeschiedenis van Zeeuws-Vlaanderen en van belang in de ontwikkeling van 
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Terneuzen als havenstad maar bezit niet meer zijn oude vorm 

Ook de betonnen fundering van een zeldzame mijnenuitkijkpost uit de Koude Oorlog, een stoeppaal 

langs de Willemskerkseweg en een dijkpaal op de zeedijk krijgen een hoge waardering. 
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4 Conclusie en Advies 

4.1 Conclusie 

In het kader van de m.e.r.-procedure voor de aanleg van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen is een 

aanvullend archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het doel van het archeologisch 

bureauonderzoek was op basis van gegevens omtrent de bodem, geologie, oude kaarten, historische 

bronnen, bekende archeologische gegevens, verstoringsgegevens, hoogtekaarten en luchtfoto’s 

zoveel mogelijk informatie te verzamelen ten einde een analyse te kunnen maken die dient als basis 

voor het opstellen van een specifieke archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied. 

Op basis van de beschikbare geologische, archeologische en historische gegevens kan worden 

ingeschat dat binnen het plangebied archeologische sporen uit de Vroege prehistorie, Late 

prehistorie/Romeinse Tijd, Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd kunnen 

worden aangetroffen. 

Binnen het plangebied is een hoge verwachting op het aantreffen van resten uit het Midden-

Paleolithicum. Deze verwachting bevindt op het niveau van de afzettingen van de Formatie van 

Koewacht (zie Bijlage 6, Kaart 1). Deze fluviatiele afzettingen worden gerelateerd aan de loop van de 

Schelde in het Midden en Laat Pleistoceen (vanaf het Saalien). Het stroomgebied van deze rivier is 

moeilijk te bepalen omdat het op dat ogenblik een verwilderde rivier betreft, bestaande uit een 

vlechtwerk van smalle en bredere geulen. Bij de aanleg van de derde zeesluis in 1962 zijn 

verschillende resten van zoogdieren gevonden zoals mammoet, wolharige neushoorn, reuzenhert en 

steppenwisent, van de soorten die voorkwamen in dit toenmalige koude toendralandschap. Er 

werden toen geen resten van menselijke aanwezigheid aangetroffen, hoewel dit gebied op dat 

moment vanwege het aanwezige voedsel wel aantrekkelijk zal zijn geweest. Omdat de beschikbare 

gegevens over deze ontsluiting en deze periode schaars zijn is een gedetailleerde studie van dit 

complexe landschap en het leefmilieu uitermate nuttig en wenselijk. 

Op de verwachtingskaart wordt het volledige plangebied met een hoge verwachtingswaarde 

weergegeven, behoudens de noordwestelijke hoek van het plangebied. Hier zijn deze afzettingen 

(deels) geërodeerd door een holocene geul. 

Voor het plangebied geldt tevens een hoge verwachting op het aantreffen van resten uit het Laat 

Paleolithicum tot en met Mesolithicum. Vindplaatsen uit deze periode kunnen worden verwacht in de 

Laag van Usselo en de top van de Formatie van Boxtel (Finaal Paleolithicum tot en met 

Mesolithicum). De hoge verwachtingswaarde wordt benadrukt door de vondst van een tranchetbijl uit 

het Paleolithicum en een pijlpunt uit het Mesolithicum in of in de directe omgeving van het 

plangebied. 

Ook voor de periode vanaf de Neolithicum tot de Romeinse Tijd is de archeologische verwachting 

hoog. Deze verwachting bevindt zich op het niveau van de Formatie van Nieuwkoop 

(Basisveen/Hollandveen). Dit veen heeft zich in een natte fase van het Subboreaal gevormd op het 

dekzand (Formatie van Boxtel). Dit betekende echter niet dat het veengebied niet werd bezocht door 

mensen. De vondst van een neolithische geslepen bijl, aangetroffen bij de bouw van de huidige 

Middensluis gaf al een indicatie voor menselijke activiteit in het gebied. Tevens werden fragmenten 
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Romeins aardewerk direct ten westen van het sluizencomplex van Terneuzen aangetroffen (Archis 

waarneming 45094). De fragmenten werden gevonden bij de bouw van de sluis in de jaren ’60 van de 

vorige eeuw. Bovendien werden door Munaut greppelstructuren in het veen opgemerkt die wellicht 

wijzen in de richting van de ontginning van het veen.137 De Romeinse ontginning van dit gebied is ook 

vastgesteld tijdens de archeologische opgraving te Ellewoutsdijk. Hierbij kwamen een negental 

boerderijen uit de Romeinse tijd aan het licht waarvan de staanders (houten grote palen waarop de 

het dak van de woning rustte) afkomstig waren van voornamelijk bomen die dateerden rond 3500 v. 

Chr. Dit betekent dat in de periode dat de huizen gebouwd werden, het hout waarmee ze bouwden 

reeds meer dan 3500 jaar oud was. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze bomen afkomstig zijn van 

het veenbos dat liep vanaf de zuidkant van Terneuzen tot in de huidige Westerschelde en dus ook in 

het plangebied.138 

Er is een archeologische verwachtingskaart opgesteld voor de bundeling van het niveau Formatie van 

Boxtel en Formatie van Nieuwkoop (Zie Bijlage 6, Kaart 2). Op deze kaart is er een lage 

archeologische verwachting in het noordwestelijke deel van het plangebied, ter plaatse van een 

holocene geul. Ook waar op basis van beschikbare gegevens erosie van dit niveau is vastgesteld door 

kleine holocene geulsystemen, kan de archeologische verwachting bijgesteld worden naar laag. Tot 

slot is er geen verwachting op dit niveau waar het kanaal, het sluizencomplex en de buitenhaven zijn 

gelegen. 

De verwachting op archeologische resten uit de Vroege en Late Middeleeuwen wordt als 

middelhoog gedefinieerd. Resten uit deze periode kunnen voorkomen in de Sluiskilafzettingen 

(Duinkerke 2/3a) van de Formatie van Naaldwijk. Dit gebied was in de Vroege Middeleeuwen een 

onbedijkt kwelderlandschap, maar recent onderzoek in de Belgische kustvlakte heeft uitgewezen dat 

dit niet betekent dat deze gebieden daarom ook onbewoonbaar waren. De eerste grootschalige 

bedijkingen in de omgeving van het plangebied komen voor vanaf de 12de eeuw en kaderen in de 

ontginningspolitiek van de Graaf van Vlaanderen. Door de intensifiëring van deze ontginningen 

(vooral landbouw en veenontginning) zullen dorpen en gehuchten ontstaan. Het uitzicht van het 

middeleeuwse polderlandschap in het plangebied is echter moeilijk te reconstrueren doordat het 

gebied verschillende malen is overstroomd en opnieuw is ingepolderd. De middelhoge verwachting is 

ingegeven door het ontbreken van rechtstreekse waarnemingen van middeleeuwse bewoning in het 

plangebied.  

Voor de Nieuwe Tijd geldt een lage verwachting op het vinden van archeologische vindplaatsen in 

alle Braakmanafzettingen (Duinkerke 3b) van de Formatie van Naaldwijk. Het plangebied is 

gedurende deze periode hoofdzakelijk in gebruik als landbouwgebied. Het gebied maakt deel uit van 

verschillende polders die vanaf de vroege 17de eeuw definitief worden bedijkt. In het plangebied 

worden in de 19de eeuw dan ook drie boerderijen gesitueerd. De aanleg van het kanaal in 1822 heeft 

een grote impact op het plangebied en zijn omgeving. Rondom de vestingstad Terneuzen worden 

twee kanaalarmen aangelegd. De westelijke kanaalarm loopt door het plangebied. In het 

noordoostelijk deel van het plangebied wordt een zeesluis, de Westkolk, aangelegd. Na de Belgische 

onafhankelijkheid in 1832 worden in dat deel van het plangebied ook vestingwerken opgetrokken in 

de vorm van twee bastions en een ravelijn. Door de uitbreiding van de haven, het sluizencomplex en 

het kanaal in het begin van de 20ste eeuw en opnieuw in de jaren ’60 van diezelfde eeuw verdwijnen 
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zowel de bewoning in de polder als de vestingwerken. Hoewel mogelijk nog restanten van deze 

vestingwerken nog aanwezig zijn in de nog bestaande havenwerken en -dijken.  

Op de archeologische verwachtingskaart (zie Bijlage 6, Kaart 3) zijn de twee niveaus van de Formatie 

van Naaldwijk samengevoegd omdat de beschikbare bodemgegevens geen duidelijk onderscheid 

tussen beide niveaus toelaat. Bovendien zijn in dit niveau de verstoringsfactoren nagenoeg gelijk. De 

archeologische verwachting op deze gecombineerde kaart is laag in de noordwestelijke hoek van het 

plangebied en ter plaatse van de jonge geulsystemen in het plangebied. De verwachting is 

middelhoog op de plaatsen waar onder de Braakmanafzettingen nog een ouder, middeleeuws niveau 

wordt verwacht. Hoewel de archeologische verwachting voor deze periode laag is voor 

bewoningssporen moet er toch rekening worden gehouden met het aantreffen van infrastructurele, 

water- en vestingbouwkundige resten uit deze periode. Deze resten kunnen bestaan uit dijken, 

wegen, bruggen, sluizen en vestingwerken. Deze elementen zijn dan ook weergegeven op de 

archeologische verwachtingskaart. Voor de ligging van deze elementen werd gebruik gemaakt van 

kaartprojecties van de huidige topografie op het Kadastraal Minuutplan uit omstreeks 1830, de 

Topografische Militaire kaart uit 1913 en de Luchtfoto uit 1959. Indien deze elementen zich bevinden 

ter plaatse van de havengeul, het kanaal of de sluizencomplexen wordt er van uit gegaan dat deze 

compleet zijn verdwenen. 

 

4.2 Advies 

Op basis van de gegevens uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het archeologisch 

potentieel in het grootste gedeelte van het plangebied als hoog te beschouwen is. Bovendien is 

vastgesteld dat binnen het plangebied de situatie geologisch, bodemkundig als archeologisch vrij 

complex is als gevolg van dynamische aard van het landschap doorheen de tijd. Ook de mens heeft 

hierin een rol gespeeld. De complexiteit benadrukt de hoge wetenschappelijke waarde die aan het 

plangebied kan worden toegeschreven. De geplande ingreep i.e. de bouw van een nieuwe zeesluis zal 

dan ook een ongunstige impact op deze waarde in casu het mogelijke archeologische erfgoed en het 

cultuurhistorische erfgoed, aanwezig binnen het plangebied. 

Daarom wordt geadviseerd om de archeologische verwachting opgesteld in dit rapport verder te 

toetsen middels een landschappelijk verkennend booronderzoek. Dit onderzoek is beperkt tot dat 

deel van het plangebied zoals aangeduid in bijlage 7. In de noordwestelijke hoek zijn diepreikende 

geulafzettingen aanwezig: restanten van een jonge, holocene geul. Door getijdenwerking in deze 

geul zijn de oudere niveaus met archeologische waarde tot grote diepte uitgeschuurd. Door de 

voorkeursvariant te projecteren op de advieskaart wordt duidelijk wat de impact van de planvorming 

is en waar vervolgonderzoek dient plaats te vinden (zie Bijlage 8). In bijlage 3 wordt de 

voorkeursvariant afgebeeld en in bijlage 3 en 9 wordt aangegeven waar verdiept of ontgraven, dan 

wel aangevuld wordt. Vervolgonderzoek dient zich te richten op die delen van het plangebied die ook 

daadwerkelijk zullen worden verstoord. Hiertoe werden de genoemde ingrepen geprojecteerd op de 

advieskaart in bijlage 10. 

Hierbij dient de kanttekening gemaakt dat de betrokken overheden elk eigen beleidsinstrumenten 

hanteren, zoals weergegeven in paragraaf 1.4, maar daarnaast ook over eigen speerpunten en 

onderzoeksaccenten beschikken. Deze zijn voor het Rijk, de Provincie Zeeland en de Gemeente 

Terneuzen respectievelijk vervat in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA), de 
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Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ) en Leemten in Kennis. Deze agenda’s 

vertonen grote overeenkomsten maar ook verschillen. Op basis van de bepalingen in de 

onderzoeksagenda’s kunnen door overheden beleidsmatige keuzes gemaakt worden op welke 

thema’s en vindplaatsen wordt ingezet. Voor onderzoekers bieden deze inzicht in bestaande 

kennislacunes en dragen ze bij aan het poneren van gerichte onderzoeksvragen.  

In deze fase van het onderzoek is de potentiële verwachting op archeologische vindplaatsen binnen 

het plangebied duidelijk onderstreept maar is niet bekend welke vindplaatsen (en de aard, omvang en 

waardering daarvan) daadwerkelijk aanwezig zijn. De NOoA en de POAZ bieden op dit vlak geen 

duidelijke kaders op basis waarvan weloverwogen inhoudelijke selectie mogelijk is. Voor elk van de 

verwachte geologische eenheden en de potentiële vindplaatsen daarop bestaan duidelijke 

kennislacunes waardoor een inhoudelijke gefundeerde selectie moeilijk haalbaar is. De 

beleidsinstrumenten van de Gemeente Terneuzen bieden echter wel concrete selectiemogelijkheden. 

Zo worden de Braakmanafzettingen (of Afzettingen van Duinkerke 3b) behorende tot het Laagpakket 

van Walcheren vrijgesteld volgens het gemeentelijk beleid. Ook voor vindplaatsen die dateren na 

1650 geldt geen onderzoeksplicht. In onderstaande tabel wordt aangeven wat dit voor concreet 

bekende vindplaatsen binnen het plangebied inhoudt. 

Vindplaats Gemeente Terneuzen Provincie Zeeland Rijk 

Vestingwerk vrijgesteld
139

 past in thema 
verdedigingswerken 

past in hoofdstuk 24, 2.2.2: stad 
als bestuurlijk en militair centrum 

Dijk (Nieuw 
Neuzenpolder)  

vrijgesteld past in thema 
infrastructuur 

past in hoofdstuk 16, 2.1: relatie 
tussen mens en landschap 

Kanaaldijken vrijgesteld past in thema 
infrastructuur 

past in hoofdstuk 16, 2.1: relatie 
tussen mens en landschap 

 

Op basis van bovenstaande wordt geadviseerd om: 

 Binnen het te ontgraven deel van het plangebied een landschappelijk verkennend 

booronderzoek uit te voeren, maar dit onderzoek te beperken tot de bestaande 

kanaaleilanden (zie bijlage 11). Hierbij kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij het 

milieutechnisch onderzoek. 

 Voorafgaand aan, of tijdens de uitvoeringsfase van de werkzaamheden een dwarsprofiel van 

de te ontgraven dijk van de Nieuw Neuzenpolder te documenteren (zie bijlage 11). Dit betreft 

namelijk een restant van de laatst ingepolderde dijk (1816) rond de Westerschelde.  

 Geen nader onderzoek te verrichten naar de 19de eeuwse vestingwerken binnen het 

plangebied. Hoewel niet uit te sluiten valt dat beneden het maaiveld nog restanten van de 

19de eeuwse uitbreidingsfase van de vestingstad Terneuzen aanwezig kunnen zijn, wordt uit 

voorliggend onderzoek duidelijk dat de ruimtelijke gaafheid door de aanleg van het kanaal en 

de uitgevoerde saneringen ernstig is aangetast waardoor de informatie naar alle 

waarschijnlijkheid gering is. Bovendien kan op basis van de verstoringen ten behoeve van de 

voorkeursvariant gesteld worden dat slechts de uiterste rand hiervan zal ontgraven worden, 

verder wordt enkel aangevuld. 

 

                                                                    
139

 De 16
de

 eeuwse vestingwerken zijn nadrukkelijk een aandachtspunt maar deze bevinden zich buiten het plangebied. 
De 19

de
 eeuwse vestingwerken zijn vrijgesteld voor archeologie.  
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De gecombineerde verwachtingskaarten hebben geleid tot het opstellen van een advieskaart (bijlage 

7). Door het projecteren van de geplande ingrepen (bij de realisatie van de voorkeursvariant) op de 

advieskaart (bijlage 10) en het afwegen van beleidsmatige keuzes en praktische uitvoerbaarheid 

wordt geadviseerd om het vervolgonderzoek te richten op de in bijlage 11 afgebeelde zones. 

Het doel van het landschappelijk verkennend booronderzoek is verder inzicht te verwerven over de 

aard, diepteligging en gaafheid van de verschillende archeologische niveaus. De aard en de 

onderzoeksmodaliteiten van dit onderzoek dienen in een Plan van Aanpak in detail te worden 

besproken, maar enkele aspecten dienen duidelijk uit dit onderzoek naar voren te komen. Met name 

moet aandacht worden geschonken aan het onderscheid tussen Sluiskilafzettingen en 

Braakmanafzettingen. Een ander aandachtspunt is de gaafheid van de Formatie van Nieuwkoop en 

de Formatie van Boxtel. Ook het onderzoek naar horizonten in de Formatie van Boxtel (bvb. Allerød-

interstadiaal) dient te worden uitgewerkt. Tot slot dient er ook aandacht te worden geschonken aan 

het grensvlak tussen de Formatie van Boxtel en de Formatie van Koewacht. 

Met betrekking tot de Formatie van Koewacht kunnen volgende bedenkingen en aanbeveling worden 

meegegeven. Zowel in de POAZ (onderzoek naar diepere ontsluitingen, (vroege) prehistorie, 

verzamelen basale gegevens), de NOaA (paleogeografie en landschapsgenese, de vroege prehistorie) 

en Leemten in Kennis (onderzoek naar PSA afzettingen, Formatie van Koewacht) wordt aandacht 

gevraagd voor deze geologische eenheid. Losse (opgebaggerde) vondsten (ecofacten maar ook 

artefacten) tonen het archeologisch potentieel van deze formatie aan. Echter, de overgang van deze 

alluviale afzettingen ten opzichte van de eolische Pleistocene afzettingen zijn niet steeds eenduidig te 

maken. Bovendien impliceert erosie van de bovenzijde van deze formatie geenszins dat geen 

vindplaatsen of vondsten kunnen aanwezig zijn. Door het verplaatsen van de loop van de rivier en 

voortdurende sedimentatie kunnen potentiële vondstniveaus op diverse dieptes binnen deze formatie 

aanwezig zijn. Dat maakt het erg lastig, zo niet onmogelijk, om middels booronderzoek de 

(mogelijke) aanwezigheid van vindplaatsen vast te stellen of met zekerheid uit te sluiten. Hier zal een 

beleidsmatige keuze dienen te worden gemaakt waarbij kosten en baten worden afgewogen. 

Vindplaatsen uit deze periodes kenmerken zich immers ook niet door grote vondstdichtheden. De 

mogelijkheden tot onderzoek naar deze formatie van Koewacht hangen tevens samen met de 

toekomstige manier van ontgraven (open ontgraving of onder water uitdiepen). Als aanbeveling kan 

meegegeven worden om een aantal segmenten van deze formatie te bemonsteren. Dat kan enerzijds 

tijdens het booronderzoek gebeuren. Daarnaast kan tijdens de uitvoerende fase van de 

werkzaamheden zeefmonsters worden verzameld. Deze monsters kunnen dan door een universiteit 

worden uitgewerkt. 

Het resultaat van het landschappelijk verkennend booronderzoek dient een bijgesteld en verfijnd 

archeologisch verwachtingsmodel op te leveren, waarbij de oppervlakte en hoeveelheid van de zones 

met een archeologische verwachtingswaarde bijgesteld kunnen worden. Daarnaast kan in verticale 

zin de diepte vanaf waar vindplaatsen kunnen worden aangetroffen verfijnd worden binnen een deel 

van het plangebied. Op basis van daarvan kan, afhankelijk van de civieltechnische ingrepen een 

karterend/waarderend onderzoek worden uitgevoerd of bepaalde delen worden vrijgesteld van 

verder onderzoek. 

Ten aanzien van de aanwezige cultuurhistorische elementen die aanwezig zijn in het plangebied kan 

worden gesteld dat deze onlosmakelijk verbonden zijn met de locatie waar deze zich bevinden. Ze 

maken deel uit van de infrastructuur of landschap en ontlenen ook deel hun waarde hieraan. Het 

verwijderen of verplaatsen van deze elementen doet dan ook afbreuk aan de waarde. Daarom wordt 
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voor deze elementen geadviseerd om te streven naar het behoud in situ van deze elementen. Indien 

behoud echter niet mogelijk is, dan wordt geadviseerd om samen met de gemeente Terneuzen en 

eventuele belangengroepen te streven naar een zinvolle verplaatsing van deze elementen. Als directe 

gevolgen van de voorkeursvariant zal de Middensluis volledig worden verwijderd. De Westelijke 

Kanaalarm blijft binnen de voorkeursvariant grotendeels onaangetast, zij het dat de zuidelijk punt 

(Schependijk), waar zich ook de 19de eeuwse scheepswerf bevindt, wordt afgegraven. Ook de 

Westkolk en de Westbeer blijven binnen de voorkeursvariant onaangetast. Voor het monument ter 

nagedachtenis aan de verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog zal in deze variant echter een 

nieuwe locatie dienen te worden gezocht. Hetzelfde geldt wellicht voor de mijnenuitkijkpost die naar 

alle waarschijnlijkheid door het vergroten van de havenmond aan de Westzijde niet op zijn 

oorspronkelijke plaats behouden kunnen blijven. De dijkpaal valt wellicht net buiten deze verbreding 

en zou mogelijk kunnen behouden blijven. 
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Verklarende Woordenlijst 

Afkortingen 

AB   Archeologische Begeleiding 

AMK   Archeologische Monumentenkaart 

ARCHIS   ARCHeologisch Informatie Systeem Archis 2 

BP before present (voor heden); C14 jaren; het nulpunt ‘heden’ is hierbij volgens 

internationale afspraak gesteld op 1950 (n.Chr.); de werkelijke kalender- of 

zonnejaren (gekalibreerde C14-jaren) zijn weergeven in jaren v.Chr. en n.Chr. 

C14 koolstof 14, isotoop van het normale koolstof 12; radioactief element dat 

voor dateringsmethoden gebruikt wordt 

IKAW   Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 

IVO-O Inventariserend Veldonderzoek Overig. Alle overige vormen van 

inventariserend bodemonderzoek met uitzondering van booronderzoek 

(IVO-B) en proefsleuvenonderzoek (IVO-P) 

IVO-P   Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven 

KNA   Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

NAP   Nieuw Amsterdams Peil 

n. Chr.   na Christus 

ROB   Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 

RCE   Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

RGD   Rijks Geologische Dienst (tegenwoordig onderdeel van TNO-NITG Bodem) 

SCEZ   Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 

StiBoKa Stichting Bodem Kartering (tegenwoordig onderdeel van Alterra 

Wageningen)  

v. Chr.   voor Christus  
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Woordenlijst 

Antropogeen  door menselijk handelen 

ARCHIS  het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem voor Nederland. Dit 

bestaat uit een databank waarin allerlei gegevens over archeologische 

vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn opgeslagen, daterend van de 

Prehistorie tot de Nieuwe Tijd 

AMK  digitaal bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische 

terreinen in Nederland dat door de RCE in samenwerking met de 

desbetreffende provincie is opgesteld. Op de kaart staan terreinen met 

archeologische status aangegeven. De kaart baseert zich op gegevens uit 

ARCHIS. Statustoekenning vindt plaats nadat het terrein is getoetst aan een 

aantal door de RCE gehanteerde criteria (kwaliteit, zeldzaamheid en 

contextwaarde) 

Erosie verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los 

materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend 

water 

Geul   rivier- of kreekbedding 

Holoceen geologisch tijdvak, vroeger Alluvium genoemd, binnen het Quartair, van 

ongeveer 10.000 jaar geleden tot nu, met daarin o.a. het Mesolithicum, 

Neolithicum, de Bronstijd, de IJzertijd, de Romeinse tijd en de historische tijd 

IKAW  de zogenaamde archeologische verwachtingskaart. Deze geeft een 

gebiedsindeling in drie categorieën weer op basis van de verwachting van 

archeologische vondsten (gebieden met een lage, midden, dan wel hoge –

archeologische verwachting). De kaart is voornamelijk gebaseerd op het 

bodemtype 

In situ bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met 

betrekking tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten 

Kwartair geologische periode van 2 miljoen jaar geleden tot nu, de tijd van het 

menselijk leven op aarde, omvattend het Pleistoceen en het Holoceen 

Moernering veenafgraving, hoofdzakelijk ten behoeve van zoutwinning en de winning 

van brandstof (turf) 

OM-nummer het landelijk registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, 

uitgegeven door het Centraal Informatiesysteem 

Pleistoceen geologisch tijdvak binnen het Quartair, van ongeveer 2 miljoen jaar geleden 

tot 10.000 jaar geleden, met daarin o.a. de eerste mensensoorten en het 

Paleolithicum (oude steentijd) 
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Prehistorie dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven bronnen bewaard 

zijn gebleven 

Sediment  afzetting gevormd door bezinksel of neerslag 

Site een plaats waar in het verleden menselijke activiteiten hebben 

plaatsgevonden 

Tertiair geologische periode van 65-2 miljoen jaar geleden, waarin zich de 

belangrijkste ontwikkelingen van de zoogdieren voordeden 

Vindplaats een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie 

bevindt (monument, type monument, aard archeologische waarde, 

archeologische indicatie) 

Vondst alle soorten mobilia: roerende of roerend geraakte onderdelen van 

onroerende goederen afkomstig van archeologisch veldwerk of uit 

bestaande collecties 

Weichselien Geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs Nederland niet 

bereikte) ca. 120.000-10.000 jaar geleden 





 

 

Bijlage 1  Tijdstabel 

 

Tijdtabel Holoceen. Bron: Deeben J., E. Drenth, MF. Van Oorsouw en L. Verhart; 2005. 

  





 

 

Bijlage 2  Tabel met geologische nomenclatuur  

Vroegere benaming Huidige terminologie  
(de Mulder et al. 2003) 

Bijkomende terminologie 
(Vos et al. 2008) 

   

Afzettingen van Duinkerke 3B Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Walcheren 

Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Walcheren 
Braakmanafzettingen 

Afzettingen van Duinkerke 3A Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Walcheren 

Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Walcheren 
Sluiskilafzettingen 

Afzettingen van Duinkerke 2 Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Walcheren 

 

Afzettingen van Duinkerke 1 (A, 
B) 

Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Walcheren 

 

Afzettingen van Duinkerke O Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Walcheren 

 

+   

Hollandveen Formatie van Nieuwkoop; 
Hollandveen Laagpakket 

 

Basisveen Formatie van Nieuwkoop: 
Basisveen Laag 

 

   

Afzettingen van Calais 4 Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Wormer 

 

Afzettingen van Calais 3 Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Wormer 

 

Afzettingen van Calais 2 Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Wormer 

 

Afzettingen van Calais 1 Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Wormer 

 

   

Jonge Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Schoorl 

 

Oude Duin- en Strandafzettingen Formatie van Naaldwijk: 
Laagpakket van Zandvoort 

 

   

Formatie van Twente: dekzand Formatie van Boxtel: 
Laagpakket van Wierden 

 

   

Formatie van Kreftenheye: 
rivierduinen 

Formatie van Boxtel: 
Laagpakket van Delwijnen 

 

Formatie van Kreftenheye Formatie van Kreftenheye  

Formatie van Kreftenheye: 
Afzettingen van Wijchen 

Formatie van Kreftenheye: 
Laag van Wijchen 

 

   

Afzettingen van Tiel 3 Formatie van Echteld  

Afzettingen van Tiel 2 Formatie van Echteld  

Afzettingen van Tiel 1 (A, B) Formatie van Echteld  

Afzettingen van Tiel O Formatie van Echteld  

   

Afzettingen van Gorkum 4 Formatie van Echteld  

Afzettingen van Gorkum 3 Formatie van Echteld  

Afzettingen van Gorkum 2 Formatie van Echteld  

Afzettingen van Gorkum 1 Formatie van Echteld  





 

 

Bijlage 3  Voorkeursvariant  

  



 

 

 

  



 

 

Bijlage 4  Archis: overzichtskaart en gegevens  

 

 





 

 

Bijlage 5  Plangebied op oude kaarten  





 

 

Bijlage 6  Archeologische Verwachtingskaarten  

 





 

 

Bijlage 7  Advieskaart  

 





 

 

Bijlage 8 Voorkeursvariant geprojecteerd op 
advieskaart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Bijlage 9 Ingrepen Voorkeursvariant  

 





 

 

Bijlage 10 Ingrepen Voorkeursvariant geprojecteerd 
op advieskaart  

 





 

 

Bijlage 11 Advieskaart afgestemd op Ingrepen 
Voorkeursvariant  
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