Archeologisch Bureauonderzoek met
controleboringen ‘Aanleg Fietspad Heikant Sint Jansteen’, Gemeente Hulst
J. Ras

Archeologisch Bureauonderzoek met
controleboringen ‘Aanleg Fietspad Heikant Sint Jansteen’, Gemeente Hulst
J. Ras

Archeologisch Bureauonderzoek met controleboringen ‘Aanleg Fietspad Heikant - Sint Jansteen’,
Gemeente Hulst
J. Ras
SOB Research,
Instituut voor Archeologisch en Aardkundig Onderzoek
© SOB Research
Heinenoord, oktober 2010
ISBN/EAN: 978-90-5801-908-0
Projectnummer 1778-1007

Archeologisch Bureauonderzoek met controleboringen
‘Aanleg Fietspad Heikant - Sint Jansteen’, Gemeente Hulst
Inhoud
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Inleiding
Planontwikkeling
Opdrachtverlening
Doel van het onderzoek
Fasering
Onderzoeksteam

3
3
3
5
5
5

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken
Archiefonderzoek
Archeologisch verwachtingsmodel
Veldonderzoek
Rapportage

7
7
7
7
7

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Resultaten Archiefonderzoek
Geologische gegevens
Archeologische gegevens
Historische gegevens
Luchtfoto’s
Actueel Hoogtebestand Nederland
Archeologisch Verwachtingsmodel op basis van het Bureauonderzoek

9
9
12
14
18
19
20

4.
4.1
4.2
4.3

Resultaten veldonderzoek
Inleiding
Booronderzoek
Geologische opbouw

23
23
23
23

5.
5.1
5.2

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Samenvatting en conclusies
Aanbevelingen

29
29
30

Literatuur

35

Verklarende woordenlijst

37

Bijlage 1:

Administratieve gegevens

39

Bijlage 2:

Archeologische en geologische tijdschaal

41

Bijlage 3:

Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke
lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de lithostratigrafie naar
De Mulder et. al, 2003

43

Bijlage 4:

Overzicht Boorgegevens

45

Bijlage 5:

SOB Research: Gegevens

53

2

1. Inleiding
1.1. Planontwikkeling
Aanleiding voor het archeologisch onderzoek vormt aanleg van een fietspad tussen Heikant en Sint
Jansteen in de Gemeente Hulst (aanleg fietsroute Heikant – Sint Jansteen). Het betreft hier het traject
Clingedijk-Oude Drydijck-Vylainlaan. Ten behoeve van de aanleg zal langs een deel van de Oude
Drydijck, een deel van de Clingedijk en een tracé tussen de Oude Drydijck en de Vylainlaan een cunet
met een breedte van 4 meter tot op een diepte van 2 meter +NAP, en hoger, worden aangelegd. De
fundering van het fietspad zal veelal op een diepte van 1.40 meter +NAP worden aangelegd. Ter
plaatse van de overige delen van het plangebied zullen geen of zeer beperkte graafwerkzaamheden
worden uitgevoerd. In het kader van de planontwikkeling is door de Adviseur Archeologie van
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (SCEZ, I. M. van der Weide, 2010) geadviseerd een Archeologisch
Bureauonderzoek met controleboringen uit te laten voeren, ten behoeve van het gehele traject, daar
waar de graafwerkzaamheden dieper zullen reiken dan 30 centimeter beneden het maaiveld. Dit geldt
voor het cunet en de overige graafwerkzaamheden.

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (rode stip) in Nederland.

1.2 Opdrachtverlening
Omdat de met de realisatie van deze plannen gepaard gaande werkzaamheden zouden kunnen leiden
tot een aantasting van mogelijk aanwezige archeologische waarden als gevolg van de diverse
werkzaamheden, heeft Waterschap Zeeuws-Vlaanderen aan SOB Research verzocht om een plan van
aanpak op te stellen voor een Archeologisch Bureauonderzoek met controleboringen ten behoeve van
het onderzoeksgebied. Op basis van het door SOB Research opgestelde plan van aanpak
(“Archeologisch Bureauonderzoek met controleboringen ‘Aanleg Fietspad Heikant - Sint Jansteen’,
Gemeente Hulst”, plan van aanpak: d.d. 15 juni 2010) is door Waterschap Zeeuws-Vlaanderen aan
SOB Research opdracht verleend om ten behoeve van het onderzoeksgebied een Archeologisch
Bureauonderzoek met controleboringen uit te voeren. Later, op 8 oktober, is opdracht verleend om nog
enkele boringen uit te voeren ten behoeve van een uitbreiding van het onderzoeksgebied.
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Afbeelding 2. Ligging van het plangebied (rood gemarkeerd) in de Provincie Zeeland.

Afbeelding 3. Ligging van het onderzoeksgebied (rood en groen gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de
Topografische Kaart. Het groene tracé betreft een later voorgesteld alternatief tracé. Schaal 1: 25.000.
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1.3 Doel van het onderzoek
De opgave voor het onderzoek door SOB Research was een Archeologisch Verwachtingsmodel ten
behoeve van het onderzoeksgebied op te stellen. Het Archeologisch Verwachtingsmodel vormt het
uitgangspunt voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek.

1.4 Fasering
Na de opdrachtverlening is er een begin gemaakt met het onderzoek. Naast het uitvoeren van een
literatuuronderzoek zijn diverse archieven geraadpleegd om de aanwezige archeologische, historische,
geologische en luchtfoto-informatie zoveel mogelijk te kunnen benutten. Op basis van de verkregen
gegevens is een Archeologisch Verwachtingsmodel opgesteld. Dit Archeologisch Verwachtingsmodel
is aangevuld op basis van een aantal controleboringen. Deze boringen zijn op 28 juli 2010 en 12
oktober 2010 uitgevoerd. De verkregen gegevens, de daaraan verbonden conclusies, alsmede de op
basis hiervan tot stand gekomen adviezen zijn uitgewerkt in het nu voorliggende eindrapport.

1.5 Onderzoeksteam
Het onderzoek werd uitgevoerd door:
J. Ras

archiefonderzoek, rapportage

H. H. J. Uleners

veldwerk, uitwerking veldgegevens
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Afbeelding 4. Ligging van het onderzoeksgebied (rood, blauw en groen gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de
Kadastrale Kaart. Het tracé langs de Oude Drydijck is rood gemarkeerd. Het tracé langs de Clingedijk is blauw gemarkeerd.
Het alternatieve tracé is groen gemarkeerd. Schaal 1: 10000. ©Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2010].
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2. Onderzoekssysteem: gehanteerde methoden en technieken
2.1 Archiefonderzoek
In het kader van het bureauonderzoek zijn diverse archieven geraadpleegd. Dit onderzoek heeft tot
doel gebruik te maken van de in deze archieven beschikbare of alsnog destilleerbare informatie over
de landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het gebied. Onder meer zijn daarbij de archieven van
TNO, de Topografische Dienst en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd.
Daarnaast werd er over het onderzoeksgebied en de directe omgeving nadere archeologische en
historische informatie vergaard uit meerdere bronnen. Alle gehanteerde bronnen worden in de
literatuurlijst weergegeven. Het archiefonderzoek werd mede op basis van “Provincie Zeeland:
Handleiding Programma’s van eisen Zeeland”: 2. Algemeen Programma van Eisen voor
Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek met boringen (IVO), (Provincie Zeeland, 2004)
uitgevoerd.

2.2 Archeologisch verwachtingsmodel
Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek werd een archeologisch verwachtingsmodel
opgesteld.

2.3 Veldonderzoek
Ter aanvulling op het Archeologisch Verwachtingsmodel is een veldonderzoek uitgevoerd door
middel van grondboringen.

2.4 Rapportage
Ter afronding van het Archeologisch Bureauonderzoek is het nu voorliggende eindrapport
samengesteld.
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3. Resultaten archiefonderzoek
3.1 Geologische gegevens
Voor een analyse van de geologische opbouw van het onderzoeksgebied en de directe omgeving is
gebruik gemaakt van de Geologische Kaart van Nederland, 1: 50.000, Kaart Zeeuwsch-Vlaanderen,
Oostblad (Rijks Geologische Dienst, 1977), de Geomorfologische Kaart van Nederland (Alterra) en
van de Bodemkaart van Nederland (Alterra). Een nadeel bij het gebruik is de relatieve grofschaligheid
van deze kaarten; de informatie is niet bedoeld en ook niet bruikbaar voor een beoordeling op
perceelniveau. Wel bieden de kaarten kaders voor een globale inschatting van de geologische en
paleogeografische situatie.
In de laatste IJstijd (het Weichselien) reikte het Scandinavische landijs tot in Noord-Duitsland
(Hamburg). Hoewel het landijs Nederland toen niet bereikte, heerste hier wel een periglaciaal klimaat.
Onder invloed van het kouder worden van het klimaat maakten de aanvankelijk in het VroegWeichselien nog volop aanwezige bossen plaats voor een toendra-vegetatie. In enkele zeer koude en
droge fasen van het Weichselien, met name in het Midden-Weichselien (Pleniglaciaal), was de
vegetatie zeer schaars en was er sprake van een poolwoestijn. In dit periglaciale milieu werden de voor
winderosie gevoelige afzettingen tijdens stormen in beweging gebracht, waardoor het landschap met
zand werd bedekt. Door de aanwezigheid van vegetatie waren de optredende zandverstuivingen in het
begin van het Weichselien (Vroeg-Weichselien) nog beperkt in omvang en hadden ze een
voornamelijk lokaal karakter. Gedurende het Midden-Weichselien was de vegetatie vrijwel geheel
verdwenen, waardoor op grote schaal verstuiving kon optreden. Naast de wind kan ook verspoeling
door sneeuwsmeltwater een rol hebben gespeeld bij de vorming van de dekzanden. Het betreft in dat
geval niveo-eolische of niveo-fluviatiele afzettingen van dekzand.
In het meest zuidelijke deel van Zeeuwsch-Vlaanderen, ten zuiden van Aardenburg en tussen
Westdorpe en Nieuw-Namen ligt het dekzand (zo genoemd, omdat het oudere afzettingen afdekt) aan
het oppervlak. Hier zijn in het Laat-Weichselien onder invloed van krachtige, aanvankelijk
overwegend noordwestenwinden, in het Late Dryas-stadiaal draaiend naar overwegend zuidwestelijke
winden, een aantal parallelle zuidwest-noordoost gerichte dekzandrugggen gevormd (zie Afbeelding
5).

Afbeelding 5. De ligging van pleistocene dekzandruggen in Zeeuwsch-Vlaanderen. Naar Van Rummelen, 1965.
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In het Midden-Weichselien werden gedurende zeer koude en droge perioden door de wind grote
hoeveelheden zand verplaatst en elders weer gedeponeerd. Het betreft hier afzettingen, die Oud(er)
dekzand worden genoemd. Deze afzettingen zijn veelal horizontaal gelaagd en (zwak) lemig van
karakter. In het Laat-Weichselien werd, na een fase van betrekkelijke rust, waarin niet of nauwelijks
afzetting van dekzand plaatsvond (Bølling interstadiaal), vanaf het Vroege Dryas stadiaal (vanaf circa
11.000 voor Chr.) het Jong(e) dekzand afgezet.
Uit het Vroege Dryas stadiaal stamt het Jong dekzand I. Na een fase van stilstand in het Allerødinterstadiaal (10.000 - 9.000 voor Chr.), waarin een enkele centimeters dikke veen- of leemlaag werd
gevormd, werd in de Late Dryas het Jong dekzand II afgezet. Dit zand dat aanvankelijk kalkrijk werd
afgezet, is onder invloed van het klimaat en de plantengroei tot op grote diepte ontkalkt. Het zijn deze
zandafzettingen, die in het zuidelijke deel van Zeeuwsch-Vlaanderen, in een landschap dat hedendaags
wordt gekenmerkt door veelal sterk afgevlakte ruggen en lage, vlakke delen, aan het oppervlak worden
aangetroffen.
Vanaf circa 1350 A.D. (Duinkerke IIIb-transgressiefase) wist de zee via oudere kreekstelsels uit
voorafgaande Duinkerke-fasen en via nieuwe, grote inbraakgeulen bij inbraken door te dringen tot in
en tegen het gebied van de dekzandruggen, die hierbij op enkele plaatsen werden doorbroken. Hierbij
werd op het dekzand dat lager gelegen was dan circa 1.25 meter +NAP een dunne laag zeeklei afgezet.
Het reliëf in deze overgangszone tussen het dekzand- en het zeekleilandschap wordt mede bepaald
door het reliëf van het dekzandoppervlak: plaatselijk schemeren de dekzandruggen als een flauwe
welving door de zeeklei heen.

Afbeelding 6. De ligging van het onderzoeksgebied (rood gemarkeerd), geprojecteerd op een uitvergrote uitsnede van de
Geologische Kaart van Nederland, Blad Zeeuwsch-Vlaanderen. Schaal 1: 25.000. Bron: Rijks Geologische Dienst.
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Ter plaatse van het grootste deel van het onderzoeksgebied wordt op de Geologische Kaart van
Nederland (zie Afbeelding 6) een zone aangeduid met code Dpo.3b. Hier is een profiel aanwezig van
Afzettingen van Duinkerke IIIb, op oudere Afzettingen van Duinkerke, op zwak geërodeerd
pleistoceen (dekzand van de Formatie van Twente). Ter plaatse van het zuidelijke deel wordt een zone
met code TW aangeduid. Dit betekent dat de bodemopbouw hier bestaat uit de Formatie van Twente,
ontwikkeld als dekzand dikker dan 2 meter. Afdekkende Afzettingen van Duinkerke ontbreken hier.
Zie Bijlage 3 voor een vertaling van de gebruikte stratigrafie naar de stratigrafie zoals deze wordt
beschreven in De Mulder, et al, 2003.
Ter plaatse van het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied wordt op de Bodemkaart van
Nederland (zie Afbeelding 7, groene zone), de aanwezigheid van ‘kalkrijke poldervaaggronden, zware
zavel’ weergegeven. Ter plaatse van het zuidelijke deel wordt op de Bodemkaart van Nederland een
zone met ‘laarpodzolgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand’ aangeduid (roze zone). Ter plaatse
van het noordwestelijke deel ligt een zone met ‘vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand’
(gele zone). Het zuidwestelijke deel ligt ter plaatse van een bebouwde zone (grijze zone).

Afbeelding 7. De ligging van het onderzoeksgebied (rood gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de Bodemkaart
van Nederland. Bron: Archis2/Alterra.

Ter plaatse van het noordelijke deel van het onderzoeksgebied wordt op de Geomorfologische Kaart
van Nederland (zie Afbeelding 8, mintgroene zone), de aanwezigheid van een ‘vlakte van ten dele
verspoelde dekzanden’ weergegeven. Ter plaatse van het zuidelijke deel wordt een zone met
‘dekzandruggen (+/- oud bouwlanddek)’ aangeduid (lichtgele zone).
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Afbeelding 8. De ligging van het onderzoeksgebied (rood gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de
Geomorfologische Kaart. Bron: Archis2/Alterra.

3.2 Archeologische gegevens
Voor een overzicht van reeds bestaande kennis ten aanzien van archeologische vindplaatsen binnen en
in de directe omgeving van het onderzoeksgebied werden de archieven van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) en het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) geraadpleegd.
Ter plaatse van het grootste deel van het onderzoeksgebied wordt op de Indicatieve Kaart van
Archeologische Waarden in Nederland (IKAW, 2e generatie; ROB, Amersfoort: 2000) een zone
weergegeven met een middelhoge trefkans op de aanwezigheid van archeologische waarden (zie
Afbeelding 9, oranje zone). Ter plaatse van enkele deelgebieden wordt een lage trefkans op de
aanwezigheid van archeologische waarden aangeduid (gele zones).
Ter plaatse van het onderzoeksgebied worden geen terreinen die op de Archeologische
Monumentenkaart van de Provincie Zeeland met een archeologische status worden aangeduid
weergegeven. Ten oosten van het onderzoeksgebied ligt een ‘Terrein van hoge archeologische waarde’
(zie Afbeelding 9, oranje zone). Dit betreft de kern van Sint Jansteen.
In Archis2 en het Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) zijn geen archeologische vindplaatsen
geregistreerd die binnen de begrenzing van het onderzoeksgebied liggen.
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Afbeelding 9. De ligging van het onderzoeksgebied (groen gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de Indicatieve
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, 2e generatie; ROB, Amersfoort: 2000). De ligging van in ARCHIS2
geregistreerde archeologische vondsten of vondstlocaties (gele en blauwe bolletjes) en onderzoeksmeldingen (blauw
omkaderd) is ook weergegeven. De kern van Sint Jansteen (Terrein van hoge archeologische waarde) is oranje aangeduid.

Ten zuiden van het oostelijke deel van het onderzoeksgebied werd door SOB Research een
booronderzoek uitgevoerd (Waarnemingsnummer 413.207). Aangetoond werd de aanwezigheid van
zandafzettingen van de Formatie van Twente (dekzand) bevinden. Aangenomen mocht worden dat in
de dekzandafzettingen podzolering had plaatsgevonden, maar in de boringen bleek een zich mogelijk
ontwikkeld podzolprofiel niet meer aanwezig te zijn of kon het niet meer als zodanig worden herkend.
Dit kon worden verklaard vanwege het feit dat de top van het profiel verstoord bleek te zijn tot
maximaal circa 0.60 meter beneden het maaiveld. Drie boringen werden dieper doorgezet om de
mogelijke aanwezigheid van de Allerødlaag te onderzoeken. In deze boringen werd inderdaad op een
diepte van respectievelijk 1.60 meter beneden maaiveld (0.31 meter +NAP), 1.70 meter beneden
maaiveld (0.10 meter +NAP) en 1.60 meter beneden maaiveld (0.17 meter +NAP) een enkele
decimeters dik zwart/bruin humeus niveau aangetroffen. Dit niveau kon worden geïnterpreteerd als de
Allerødlaag, gevormd in het Allerødinterstadiaal (10.000 - 9.000 voor Chr.). Er werden geen relevante
archeologische indicatoren aangetroffen (Ras, 2003).
Iets meer naar het zuidoosten werden onduidelijke resten uit de Late Middeleeuwen gevonden (Archiswaarnemingsnummer 21.189). Ten zuiden van de Oude Drydijck wordt de mogelijke locatie van een
‘laatmiddeleeuwse versterking’ aangeduid (Archis-waarnemingsnummer 21.190). Het betreft hier een
waarneming op basis van literatuur (van den Broecke, 1978). Waarschijnlijk wordt hier de ligging van
een schans uit de zestiende eeuw bedoeld (zie 3.3 Historische gegevens).
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Ten zuiden van het westelijke deel van het onderzoeksgebied werd tijdens een booronderzoek niet
nader te dateren houtskool in de B-horizont van een intact profiel aangetroffen (Archisvondstmeldingsnummer 404.578)

3.3 Historische gegevens
Het gebied waar het onderzoeksgebied is gesitueerd is vanaf de zestiende eeuw cartografisch
gedocumenteerd. Deze kaartdocumentatie levert informatie op voor wat betreft het mogelijke
voorkomen van oude, reeds verdwenen infrastructurele werken of voormalige bebouwing. In het kader
van de analyse van historisch kaartmateriaal werden onder andere een kaart uit circa 1570 (Christiaan
Sgrooten), de Visscher-Romankaart van Zeeland uit 1655, de kaart van Hattinga uit 1725 – 1745, het
Kadastrale Minuutplan uit 1811 - 1832 (bron: www.watwaswaar.nl), de Topografische Kaart uit 1856
– 1858 en de Topografische Kaart uit 1909, 1950, 1968, 1980 en 1990 geraadpleegd.
Op een kaart van Christiaan Sgrooten die rond 1570 werd vervaardigd zijn geen aanwijzingen te zien
die duiden op bebouwing of de aanwezigheid van wegen binnen het onderzoeksgebied.
In 1590 werd in opdracht van de Brusselse regering een schans aangelegd met de naam fort Austria.
De schans diende ter verdediging van de toegangsdijk (de Steensedijk) tot de stad Hulst. Het betrof
een eenvoudige vierkante gebastioneerde schans omgeven door een natte gracht. De schans raakte
vermoedelijk in het begin van de zeventiende eeuw buiten gebruik. De schans is niet meer in het
landschap te herkennen, en een veronderstelde ligging (zie Afbeelding 10) is dan ook zuiver
hypothetisch (Stichting Menno van Coehoorn 2004: 259).
Het onderzoeksgebied ligt net ten zuiden van het meest zuidelijke kaartblad van Visser uit 1655. Op
basis van deze kaart kunnen dus geen uitspraken worden gedaan over het onderzoeksgebied. Op een
kaart van Hattinga uit 1725 - 1745 (zie Afbeelding 11) is te zien dat ter plaatse van het
onderzoeksgebied geen bebouwing of infrastructuur wordt weergegeven. De dijk waarlangs het tracé
ligt is goed herkenbaar. Op de Kadastrale Kaart uit 1811 – 1832 (zie Afbeelding 12) is te zien dat er
ter plaatse van drie locaties aan de oostelijke zijde van de Oude Drydijck en de Clingedijk
waterplassen liggen. De dijk is aan de westzijde langs deze plassen omgelegd. Waarschijnlijk betreft
het hier voormalige dijkdoorbraken. De waterplassen kunnen dan als spoelgaten worden herkend. Na
een dergelijke dijkdoorbraak werd de dijk hersteld door deze om het ontstane spoelgat heen te leggen.
Wanneer deze dijkdoorbraken hebben plaatsgevonden is niet bekend. Op de Topografische Kaart uit
1856 - 1858 (zie Afbeelding 13) en de Topografische Kaart uit 1909 (zie Afbeelding 14) is te zien dat
de situatie ter plaatse van het onderzoeksgebied niet was gewijzigd. De situatie bleef op hoofdlijnen
hetzelfde tot in de huidige tijd.
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Afbeelding 10. De mogelijke ligging van het fort Austria (blauw gemarkeerd) ten opzichte van het onderzoeksgebied (rood
gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de Topografische Kaart. Schaal 1: 25.000. Op basis van Stichting Menno van
Coehoorn, 2004.
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Afbeelding 11. De ligging van het onderzoeksgebied (blauw gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de kaart van
Hattinga uit 1725 - 1745.
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Afbeelding 12. De ligging van het onderzoeksgebied (blauw gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de Kadastrale
Kaart uit 1811 – 1832. Bron: www.watwaswaar.nl.

Afbeelding 13. De ligging van het onderzoeksgebied (blauw gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de
Topografische Kaart uit 1856 - 1858. Schaal 1: 25.000.
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Afbeelding 14. De ligging van het onderzoeksgebied (blauw gemarkeerd) geprojecteerd op een uitsnede van de
Topografische Kaart uit 1909. Schaal 1: 25.000.

3.4 Luchtfoto’s
In het kader van het onderzoek werd één luchtfoto geraadpleegd. Dit betrof:
-Luchtfoto Topografische Dienst

Opnamedatum 8-3-1989, nummer 55401

Op de luchtfoto is te zien dat het onderzoeksgebied deel uitmaakt van het landelijk gebied. De
Clingedijk en de Oude Drydijck zijn goed herkenbaar. De oude verkavelingstructuur schemert door in
het landschap en is herkenbaar als een licht lijnenspel.
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Afbeelding 15. De ligging van het onderzoeksgebied (rood gemarkeerd) geprojecteerd op een uitsnede van een luchtfoto uit
1989.

3.5 Actueel Hoogtebestand Nederland
Tijdens het onderzoek werd het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geraadpleegd (zie
Afbeelding 16). De rode, oranje en gele zones betreffen hoger gelegen gedeelten. De groene en blauwe
zones betreffen lager gelegen gedeelten, waarbij blauw lager ligt dan groen. Het onderzoeksgebied ligt
direct langs de Oude Drydijck en de Clingedijk. Het maaiveld ligt ter plaatse van het
onderzoeksgebied op een hoogte tussen circa 1.5 en 3 meter +NAP.
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Afbeelding 16. De positie van het onderzoeksgebied (blauw gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN 2010).

3.6 Archeologisch Verwachtingsmodel op basis van het Bureauonderzoek
Binnen het onderzoeksgebied is sprake van de aanwezigheid van dekzand van de Formatie van Twente
dat mogelijk wordt afgedekt door (kom-)Afzettingen van Duinkerke IIIa/b. Tevens kunnen er
ophooglagen aanwezig zijn, gerelateerd aan de direct aangrenzende Clingedijk en de Oude Drydijck.
In het onderzoeksgebied kunnen in de (intacte) top van de Formatie van Twente archeologische sporen
vanaf het laat Paleolithicum worden aangetroffen. Het kan gaan om nederzettingsterreinen,
activiteitenzones of grafvelden. Mogelijk kunnen ook archeologische sporen uit het laat-Paleolithicum
in de (indien aanwezige) Allerød-laag worden aangetroffen, op een diepte van circa 2 meter beneden
maaiveld.
Indien er sprake is van afdekking van het dekzand door Afzettingen van Duinkerke IIIa/b, dan kunnen
er in de top van de Afzettingen van Duinkerke IIIa/b archeologische resten worden aangetroffen uit de
Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Het onderzoeksgebied is in ieder geval vanaf de achttiende
eeuw onbebouwd geweest. Gegevens van daarvoor ontbreken. Mogelijk is er sprake van resten van
een schans uit het einde van de zestiende eeuw. De exacte ligging van deze schans is echter onbekend.
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De omvang van de mogelijk aan te treffen archeologische sporen is op dit moment nog niet bekend.
Het onderzoeksgebied kan niet worden opgedeeld in deelgebieden met een specifieke archeologische
verwachting. Archeologische vindplaatsen kunnen herkend worden aan de hand van de aanwezigheid
van een bewoningsniveau, door middel van fragmenten vuursteen, fragmenten aardewerk, houtskool
of bijvoorbeeld botmateriaal.
In hoeverre het bodemprofiel (en daarmee mogelijk archeologische resten) nog intact aanwezig zal
zijn is niet bekend. Dit geldt ook voor de invloed van post-depositionele processen op het aanwezige
bodemarchief.
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4. Resultaten veldonderzoek
4.1 Inleiding
Het onderzoeksgebied ligt ten zuidwesten van de bebouwde kom van Sint Jansteen. Het zuidelijke
deel ligt direct ten westen van de Oude Drydijck. Het noordelijke deel ligt ten westen van de
Clingedijk. Het onderzoeksgebied bestond deels uit een met kiezels en puin verharde weg. Het tracé
ten westen van de Oude Drydijck bestond uit een akker. Het maaiveld lag op een hoogte tussen 1.76
en 2.11 meter +NAP.

4.2 Booronderzoek
Binnen het onderzoeksgebied zijn de boringen uitgevoerd met een onderlinge afstand van 100 meter
(zie Afbeelding 17 en 18). In totaal werden 15 boringen uitgevoerd, tot op een diepte tussen 1.0 en 2.1
meter beneden het maaiveld. Per boorpunt is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 12
centimeter. Bij iedere afzonderlijke boring werden de in de boring te onderscheiden geologische
afzettingen en archeologische sporen ten opzichte van het maaiveld ingemeten. De locatie van de
boringen is bepaald met gebruikmaking van een gps-systeem (Geo-Explorer CE/ Geo XT). De
bijbehorende hoogteliggingen van het maaiveld werden ten opzichte van het Normaal Amsterdams
Peil (NAP) bepaald met behulp van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De AHN kent een
onnauwkeurigheid van 6 tot 10 centimeter (zie Bijlage 4).

4.3 Geologische opbouw
Op basis van de gegevens van het door SOB Research uitgevoerde booronderzoek kan worden gesteld
dat zich binnen het grootste deel van het onderzoeksgebied een profiel van dekzand van de Formatie
van Twente, afgedekt door Afzettingen van Duinkerke IIIa/b, afgedekt door postmiddeleeuwse
ophooglagen bevindt. Ter plaatse van het deel van het onderzoeksgebied dat ten westen van de Oude
Drydijck ligt (Boring nr.: 13 tot en met 15) werd dekzand aangetroffen, dat in Boring nr.: 14 en 15
werd afgedekt door een esdek (respectievelijk 25 en 40 centimeter dik).
De top van het dekzand van de Formatie van Twente werd op een diepte tussen 0.4 meter beneden het
maaiveld (1.71 meter +NAP, Boring nr.: 4) en 1.15 meter beneden het maaiveld (0.65 meter +NAP,
Boring nr.: 9) aangetroffen. Aangenomen mag worden dat in de dekzandafzettingen podzolering heeft
plaatsgevonden, maar in de boringen bleek een zich ontwikkeld podzolprofiel niet meer aanwezig te
zijn of kon het niet meer als zodanig worden herkend. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van de
Allerødlaag werden niet gevonden.
Het dekzand werd in het algemeen afgedekt door een donkergrijze kleilaag. Dit betreffen de
Afzettingen van Duinkerke IIIa/b. De Afzettingen van Duinkerke IIIa/b hadden een dikte van 0.10
meter (Boring nr.: 1) tot 0.45 meter (Boring nr.: 9). In Boring nr.: 2, 5, 10, 11 en 12 werden geen
Afzettingen van Duinkerke IIIa/b aangetroffen, als gevolg van dieper reikende verstoringen. In Boring
nr.: 13, 14 en 15 werden ook geen Afzettingen van Duinkerke IIIa/b aangetroffen. In Boring nr.: 14 en
15 was sprake van de aanwezigheid van een bruingrijs zandlaag op het dekzand. Dit is geïnterpreteerd
als een esdek.
In Boring nr.: 1 tot en met 12 was vaak sprake van een afdekkend pakket zand, dat kon worden
geïnterpreteerd als ophogingen. Deze ophooglagen kunnen waarschijnlijk worden gerelateerd aan de
Oude Drydijck en de Clingedijk en dateren, ook op basis van de ligging op de Afzettingen van
Duinkerke IIIa/b, uit het laatste deel van de Late Middeleeuwen, of uit de Nieuwe Tijd.

23

Afbeelding 17. De positie van de boorpunten (in blauw) ter plaatse van het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied,
geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Het onderzoeksgebied is rood gemarkeerd. Schaal 1: 10.000. ©Topografische
Dienst Kadaster, Emmen [2010].

Afbeelding 18. De positie van de boorpunten (in blauw) ter plaatse van het noordelijke deel van het onderzoeksgebied,
geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Het onderzoeksgebied is rood gemarkeerd. Schaal 1: 10.000. ©Topografische
Dienst Kadaster, Emmen [2010].
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Afbeelding 19. Grafische weergave van Boring nr.: 1 tot en met Boring nr.: 7. Legenda:
Groen: postmiddeleeuwse ophoging, verstoring
Zandkleurig: klei, Afzettingen van Duinkerke IIIa/b
Geel: zand, dekzand, Formatie van Twente, C-horizont
‘p’: puinspikkel

25

Afbeelding 20. Grafische weergave van Boring nr.: 8 tot en met Boring nr.: 12. Legenda:
Groen: postmiddeleeuwse ophoging, verstoring
Zandkleurig: klei, Afzettingen van Duinkerke IIIa/b
Geel: zand, dekzand, Formatie van Twente, C-horizont
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Afbeelding 21. Grafische weergave van Boring nr.: 13 tot en met Boring nr.: 15. Legenda:
Groen: bouwvoor
Bruin: zand, bruingrijs, esdek
Geel: zand, dekzand, Formatie van Twente, C-horizont
‘p’: puinspikkel
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5. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
5.1 Samenvatting en conclusies
Aanleiding voor het archeologisch onderzoek vormt aanleg van een fietspad tussen Heikant en Sint
Jansteen in de Gemeente Hulst (aanleg fietsroute Heikant – Sint Jansteen). Het betreft hier het traject
Clingedijk-Oude Drydijck-Vylainlaan. Ten behoeve van de aanleg zal langs een deel van de Oude
Drydijck, een deel van de Clingedijk en een tracé tussen de Oude Drydijck en de Vylainlaan een cunet
met een breedte van 4 meter tot op een diepte van 2 meter +NAP, en hoger, worden aangelegd. De
fundering van het fietspad zal veelal op een diepte van 1.40 meter +NAP worden aangelegd. Ter
plaatse van de overige delen van het plangebied zullen geen of zeer beperkte graafwerkzaamheden
worden uitgevoerd. In het kader van de planontwikkeling is door de Adviseur Archeologie van
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (SCEZ, I. M. van der Weide, 2010) geadviseerd een Archeologisch
Bureauonderzoek met controleboringen uit te laten voeren, ten behoeve van het gehele traject, daar
waar de graafwerkzaamheden dieper zullen reiken dan 30 centimeter beneden het maaiveld. Dit geldt
voor het cunet en de overige graafwerkzaamheden.
Hiertoe is door SOB Research, in opdracht van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, een Archeologisch
Bureauonderzoek met controleboringen uitgevoerd. Dit met het doel om de geologische opbouw, de
intactheid van de bodem en de kans op de aanwezigheid van archeologische en cultuurhistorische
waarden vast te stellen.
Op basis van het Archeologisch Bureauonderzoek, waarbij de beschikbare archeologische, historische
en geologische informatie werd geraadpleegd en geanalyseerd, en de uitgevoerde 15 controleboringen,
is een meer verfijnd archeologisch verwachtingsmodel voor het onderzoeksgebied opgesteld.
Op basis van de gegevens van het door SOB Research uitgevoerde booronderzoek kan worden gesteld
dat zich binnen het grootste deel van het onderzoeksgebied een profiel van dekzand van de Formatie
van Twente, afgedekt door Afzettingen van Duinkerke IIIa/b, afgedekt door postmiddeleeuwse
ophooglagen bevindt. Ter plaatse van het deel van het onderzoeksgebied dat ten westen van de Oude
Drydijck ligt (Boring nr.: 13 tot en met 15) werd dekzand aangetroffen, dat in Boring nr.: 14 en 15
werd afgedekt door een esdek (respectievelijk 25 en 40 centimeter dik).
De top van het dekzand van de Formatie van Twente werd op een diepte tussen 0.4 meter beneden het
maaiveld (1.71 meter +NAP, Boring nr.: 4) en 1.15 meter beneden het maaiveld (0.65 meter +NAP,
Boring nr.: 9) aangetroffen. Aangenomen mag worden dat in de dekzandafzettingen podzolering heeft
plaatsgevonden, maar in de boringen bleek een zich ontwikkeld podzolprofiel niet meer aanwezig te
zijn of kon het niet meer als zodanig worden herkend. Aanwijzingen voor de aanwezigheid van de
Allerødlaag werden niet gevonden.
Het dekzand werd in het algemeen afgedekt door een donkergrijze kleilaag. Dit betreffen de
Afzettingen van Duinkerke IIIa/b. De Afzettingen van Duinkerke IIIa/b hadden een dikte van 0.10
meter (Boring nr.: 1) tot 0.45 meter (Boring nr.: 9). In Boring nr.: 2, 5, 10, 11 en 12 werden geen
Afzettingen van Duinkerke IIIa/b aangetroffen, als gevolg van dieper reikende verstoringen. In Boring
nr.: 13, 14 en 15 werden ook geen Afzettingen van Duinkerke IIIa/b aangetroffen. In Boring nr.: 14 en
15 was sprake van de aanwezigheid van een bruingrijs zandlaag op het dekzand. Dit is geïnterpreteerd
als een esdek.
In Boring nr.: 1 tot en met 12 was vaak sprake van een afdekkend pakket zand, dat kon worden
geïnterpreteerd als ophogingen. Deze ophooglagen kunnen waarschijnlijk worden gerelateerd aan de
Oude Drydijck en de Clingedijk en dateren, ook op basis van de ligging op de Afzettingen van
Duinkerke IIIa/b, uit het laatste deel van de Late Middeleeuwen, of uit de Nieuwe Tijd.
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In het onderzoeksgebied kunnen in de (intacte) top van de Formatie van Twente archeologische sporen
vanaf het laat Paleolithicum worden aangetroffen. Het kan gaan om nederzettingsterreinen,
activiteitenzones of grafvelden. In de top van de Afzettingen van Duinkerke IIIa/b kunnen
archeologische resten worden aangetroffen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Het
onderzoeksgebied is in ieder geval vanaf de achttiende eeuw onbebouwd geweest. Gegevens van
daarvoor ontbreken. Mogelijk is er sprake van resten van een schans uit het einde van de zestiende
eeuw. De exacte ligging van deze schans is echter onbekend.

5.2 Aanbevelingen
Ten behoeve van de aanleg zal langs een deel van de Oude Drydijck, een deel van de Clingedijk en
een tracé tussen de Oude Drydijck en de Vylainlaan een cunet met een breedte van 4 meter tot op een
diepte van 2 meter +NAP, en hoger, worden aangelegd. De fundering van het fietspad zal veelal op
een diepte van 1.40 meter +NAP worden aangelegd.

Afbeelding 22. Grafische weergave van Boring nr.: 1 tot en met Boring nr.: 7. Legenda:
Groen: postmiddeleeuwse ophoging, verstoring
Zandkleurig: klei, Afzettingen van Duinkerke IIIa/b
Geel: zand, dekzand, Formatie van Twente, C-horizont
‘p’: puinspikkel
Rode lijn: maximale ontgravingsdiepte ten behoeve van het fietspad
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Afbeelding 23. Grafische weergave van Boring nr.: 8 tot en met Boring nr.: 12. Legenda:
Groen: postmiddeleeuwse ophoging, verstoring
Zandkleurig: klei, Afzettingen van Duinkerke IIIa/b
Geel: zand, dekzand, Formatie van Twente, C-horizont
Rode lijn: maximale ontgravingsdiepte ten behoeve van het fietspad

Dat betekent dat ter plaatse van het grootste deel van het onderzoeksgebied alleen maar de
postmiddeleeuwse ophooglagen zullen worden aangetast. Hierbij is de kans op het aantreffen van
archeologische waarden minimaal. Anders is dit ter plaatse van Boring nr.: 2 tot en met 4 en Boring
nr.: 13 tot en met 15. Hier zullen de Afzettingen van Duinkerke IIIa/b en het dekzand worden
aangetast (zie Afbeelding 22, 23 en 24). Aanbevolen wordt dan ook om de graafwerkzaamheden ter
plaatse van deze zone (zie Afbeelding 25 onder Archeologische Begeleiding uit te laten voeren.
Voorafgaand aan deze Archeologische Begeleiding moet een Programma van Eisen worden opgesteld,
dat wordt geautoriseerd door de Bevoegde Overheid.
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Afbeelding 24. Grafische weergave van Boring nr.: 13 tot en met Boring nr.: 15. Legenda:
Groen: postmiddeleeuwse ophoging, verstoring
Bruin: esdek
Geel: zand, dekzand, Formatie van Twente, C-horizont
‘p’: puinspikkel
Rode lijn: maximale ontgravingsdiepte ten behoeve van het fietspad

32

Afbeelding 25. De positie van de zone waar de graafwerkzaamheden onder Archeologische Begeleiding zouden moeten
worden uitgevoerd (groen gemarkeerd), geprojecteerd op een uitsnede van de GBKN. Schaal 1: 10.000. ©Topografische
Dienst Kadaster, Emmen [2010].
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Verklarende woordenlijst
antropogeen

door menselijk handelen

C14 datering

bepaling van het gehalte aan radioactieve koolstof (C14) van organisch
materiaal (hout, houtskool, schelpen, etc.) waaruit de ouderdom kan worden
afgeleid. Deze ouderdom wordt opgegeven in jaren voor 1950 na Chr.

erosie

verzamelnaam voor processen die het aardoppervlak aantasten en los
materiaal afvoeren. Dit vindt voornamelijk plaats door wind, ijs en stromend
water

ex situ

bewaard gebleven op een andere dan de oorspronkelijke plaats. Dit met name
met betrekking tot verstoorde archeologische sporen en vondsten

Holoceen

jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste IJstijd: circa 9000 jaar voor Chr.
tot heden)

in situ

bewaard gebleven op de oorspronkelijke plaats. Dit met name met betrekking
tot onverstoorde archeologische sporen en vondsten

Pleistoceen

geologisch tijdperk dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden begon. De tijd van de
IJstijden, maar ook van gematigd warme perioden. Het Pleistoceen eindigt met
het begin van het Holoceen
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Bijlage 1
Administratieve gegevens
Projectnaam:
Opdrachtgever:

Uitvoerder:

Bevoegde Overheid:

Archeologisch adviseur
Bevoegde Overheid:

Datum opdracht:
Datum rapport:
Plaats:
Gemeente:
Provincie:
Toponiem:
Huidig grondgebruik:
Toekomstige situatie:
Kaartblad:
Geologie:

Kadastrale gegevens:
Geomorfologie:

Archeologisch Bureauonderzoek met controleboringen
‘Aanleg Fietspad Heikant - Sint Jansteen’, Gemeente Hulst
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg
Contactpersoon: de heer ing. M. L. I. den Dekker
Projectleider IB
Waterschap Scheldestromen i.o.
Tel.: 088 - 2461000
E-mail: info@scheldestromen.nl
SOB Research
Hofweg 13, Heinenoord
Postbus 5060, 3274 ZK Heinenoord
Tel.: 0186 604432
Fax: 0575 476139
E-mail: sobresearch@wxs.nl
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente
Hulst
Grote Markt 21
4561 EA Hulst
Contactpersoon: de heer R. J. A. M. de Kesel
Tel.: 0114 389233
Fax: 0114 314627
E-mail: r.de.kesel@gemeentehulst.nl
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
mw. drs. I. M. van der Weide-Haas
Postbus 49, 4330 AA, Middelburg
Tel.: 0118-670613
Fax: 0118-670880
Mobiel : 06-20436477
E-mail: im.vander.weide@scez.nl
14 juli 2010
29 oktober 2010
Heikant, Sint Jansteen
Hulst
Zeeland
Oude Drydijck, Clingedijk
Weg, akker
fietspad
55A
Dekzand van de Formatie van Twente, deels afgedekt door
(kom-)Afzettingen van Duinkerke IIIa/b, deels door een
esdek
Kadastrale gemeente Hulst, Sectie N, nummer 746 en 684,
en Sectie JS, nummer 4547
noordelijke deel: ‘vlakte van ten dele verspoelde dekzanden’
zuidelijke deel: ‘dekzandruggen (+/- oud bouwlanddek)’
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Bodemtype:

Grondwatertrap:
NAP-hoogte maaiveld:
Coördinaten:
Lengte onderzoeksgebied:
Kaart plangebied:
CMA/ AMK-status:
CAA -nr.:
CMA -nr.:
ARCHIS -monument nr.:
ARCHIS -waarnemings nr.:
Zeeuws Archeologisch Archief
vondstmelding:
ARCHIS-vondstmeldingsnummer
nieuw aangetroffen vindplaats:
Complextype nieuw aangetroffen
vindplaats:
Onderzoeksmeldingsnummer:
Deponering documentatie:

Beheer vondsten
(na overdracht):

Deponering digitale documentatie:

noordoostelijke deel: ‘kalkrijke poldervaaggronden, zware
zavel’
zuidelijke deel: ‘laarpodzolgronden, leemarm en zwak lemig
fijn zand’ aangeduid
noordwestelijke deel: ‘vlakvaaggronden; leemarm en zwak
lemig fijn zand’
VI
tussen 1.5 en 3 meter +NAP
W: 60.280/363.580
O: 61.220/364.540
circa 1.5 kilometer
zie Afbeelding 3 en 4
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Meidoornstraat tot Polderstraat: 42.100
Vinke Broeksestraat tot Oude Drydijck: 42.103
Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA)
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)
Postbus 49
4330 AA Middelburg
Het Schuitvlot
Looierssingel 2
4331 NK Middelburg
Beheerder: dhr. J.J.B. Kuipers
Tel. : 0118-670879
E-mail: jjb.kuipers@scez.nl
Provinciaal Archeologisch Depot (PAD) Zeeland
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Het Schuitvlot
Looierssingel 2
4331 NK Middelburg
Depotbeheerder: dhr. H. Hendrikse
Tel: 0118-670618/06-57158771
E-mail: h.hendrikse@scez.nl
e-depot (www.edna.nl)
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Bijlage 2
Archeologische en geologische tijdschaal

Het hierbij geboden overzicht geeft de geologische en archeologische hoofdperioden weer. De dateringen in de
linkerkolom (voor en na Chr.) zijn gekalibreerd en geven de betrouwbaarste dateringen. Bron: ROB, 1988.
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Bijlage 3
Overzicht voor het Holocene gebied van de gebruikelijke
lithostratigrafische indeling en de vertaling naar de
lithostratigrafie naar De Mulder et. al, 2003
gebruikelijke terminologie

terminologie (naar De Mulder et al., 2003)

Afzettingen van Duinkerke 3(A, B)

Formatie
Walcheren
Formatie
Walcheren
Formatie
Walcheren
Formatie
Walcheren

Afzettingen van Duinkerke 2
Afzettingen van Duinkerke 1 (A, B)
Afzettingen van Duinkerke O

Hollandveen

van

Naaldwijk:

Laagpakket

van

van

Naaldwijk:

Laagpakket

van

van

Naaldwijk:

Laagpakket

van

van

Naaldwijk:

Laagpakket

van

Basisveen

Formatie
van
Nieuwkoop;
Hollandveen
Laagpakket
Formatie van Nieuwkoop: Basisveen Laag

Afzettingen van Calais 4
Afzettingen van Calais 3
Afzettingen van Calais 2
Afzettingen van Calais 1

Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer
Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Wormer

Jonge Duin- en Strandafzettingen
Oude Duin- en Standafzettingen

Formatie van Naaldwijk: Laagpakket van Schoorl
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 Formatie van Kreftenheye: Laag van Wijchen
Wijchen
Afzettingen van Tiel 3
Afzettingen van Tiel 2
Afzettingen van Tiel 1 (A, B)
Afzettingen van Tiel O

Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld

Afzettingen van Gorkum 4
Afzettingen van Gorkum 3
Afzettingen van Gorkum 2
Afzettingen van Gorkum 1

Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
Formatie van Echteld
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Bijlage 4
Overzicht Boorgegevens
Boring: 1

Coördinaten:

X: 60279,24
Y: 363587,7

NAP: 1.80
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,60 matig fijn zand

met roestvlekken

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

grijs

Aan

Opgebracht, (sub-)recent

Consistentie:

Organische Inhoud:

puin, puinspikkels, onderin vermengd met bruingeel zand
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

donker bruin

Grondsoort:

Kleur:

0,60 - 0,70 klei, zwak zandig

donker

met roestvlekken

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

grijs
Consistentie:

Afz. van Duinkerke
Matig gerijpt

Organische Inhoud:

Opmerking:

Edelman 12

Boortype:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,70 - 2,00 matig grof zand
met roestvlekken
bioturbatie

Lithologie:

C

Dekzand

Consistentie:

Organische Inhoud:

bovenin zeer donkergrijs, wordt lichter naar onder toe
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:

Boring: 2

Horizont: Interpretatie:

grijs

Coördinaten:

X: 60220,92
Y: 363664,1

NAP: 2.10
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,30 matig fijn zand

donker bruin

Lithologie:
Opmerking:
Boortype:
Diepte:

Diepte:

Kleur:

met roestvlekken

bruin

Organische Inhoud:

grijs

Horizont: Interpretatie:

Aan

Ophooglagen

Consistentie:

Grondsoort:

Kleur:

bioturbatie
met roestvlekken

geel

bruin

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

Opgebracht, (sub-)recent

Organische Inhoud:

puin, net boven C stukje asbest
Edelman 12

0,65 - 2,00 matig grof zand
Lithologie:

Aan

puin, kiezel
Edelman 12

Grondsoort:

Opmerking:
Boortype:

Horizont: Interpretatie:

Consistentie:

0,30 - 0,65 matig grof zand
Lithologie:

grijs

Edelman 12
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Horizont: Interpretatie:

C

Dekzand
Organische Inhoud:

Boring: 3

Coördinaten:

X: 60246,15
Y: 363749,6

NAP: 1.92
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,40 zeer fijn zand

donker bruin

Lithologie:

Aan

Opgebracht, (sub-)recent

Consistentie:

Organische Inhoud:

puin, kiezel
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

Horizont: Interpretatie:

grijs

Grondsoort:

Kleur:

0,40 - 0,50 klei, zwak zandig

donker

met roestvlekken

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

grijs
Consistentie:

Afz. van Duinkerke
Matig gerijpt

Organische Inhoud:

Opmerking:

Edelman 12

Boortype:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,50 - 0,70 matig grof zand

met roestvlekken

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

grijs

Aan

Vergraven

Consistentie:

Organische Inhoud:

een kiezel, verrommelde dekzand
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

donker bruin

Grondsoort:

Kleur:

0,70 - 2,00 matig grof zand

geel

met roestvlekken

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

grijs

C

Dekzand

Consistentie:

Organische Inhoud:

Opmerking:

Edelman 12

Boortype:

Boring: 4

Coördinaten:

X: 60333,79
Y: 363797,8

NAP: 2.11
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,30 zeer fijn zand

grijs

Lithologie:
Opmerking:
Boortype:

Diepte:

Horizont: Interpretatie:

Aan

Opgebracht, (sub-)recent

Consistentie:

Organische Inhoud:

puin, kiezel
Edelman 12

Grondsoort:

Kleur:

0,30 - 0,40 klei, matig zandig
Lithologie:

bruin

donker

met roestvlekken

Horizont: Interpretatie:

grijs
Consistentie:

Afz. van Duinkerke
Matig gerijpt

Organische Inhoud:

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

Edelman 12

Grondsoort:

Kleur:

0,40 - 2,00 matig grof zand
Lithologie:

met roestvlekken

geel

grijs

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

Edelman 12

46

Horizont: Interpretatie:

C

Dekzand
Organische Inhoud:

Boring: 5

Coördinaten:

X: 60421,61
Y: 363845,6

NAP: 1.83
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,45 zeer fijn zand

bruin

Lithologie:

grijs

Aan

Opgebracht, (sub-)recent

Consistentie:

Organische Inhoud:

puin, kiezel
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

Horizont: Interpretatie:

Grondsoort:

Kleur:

0,45 - 2,00 matig grof zand

geel

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

grijs

C

Dekzand

Consistentie:

Organische Inhoud:

Opmerking:

Edelman 12

Boortype:

Boring: 6

Coördinaten:

X: 60502,94
Y: 363902,8

NAP: 1.79
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,55 zeer fijn zand
Lithologie:
Opmerking:
Boortype:
Diepte:

bruin

bioturbatie

Aan

Opgebracht, (sub-)recent

Consistentie:

Organische Inhoud:

puin, keiien
Edelman 12

Grondsoort:

Kleur:

0,55 - 0,65 klei, zwak zandig
Lithologie:

grijs

Horizont: Interpretatie:

donker

met roestvlekken

Horizont: Interpretatie:

grijs
Consistentie:

Afz. van Duinkerke
Matig gerijpt

Organische Inhoud:

Opmerking:
Boortype:

Diepte:

Edelman 12

Grondsoort:

Kleur:

0,65 - 1,25 matig grof zand

donker bruin

Lithologie:
Opmerking:
Boortype:
Diepte:

Aan
Organische Inhoud:

dekzand
Edelman 12

Grondsoort:

Kleur:

met roestvlekken
bioturbatie

grijs

geel

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

Horizont: Interpretatie:

Consistentie:

1,25 - 2,00 matig grof zand
Lithologie:

grijs

Edelman 12
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Horizont: Interpretatie:

C

Dekzand
Organische Inhoud:

Boring: 7

Coördinaten:

X: 60495,35
Y: 363988,3

NAP: 1.80
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,50 zeer fijn zand
heterogeen

Lithologie:

grijs

Aan

Opgebracht, (sub-)recent

Consistentie:

Organische Inhoud:

puinspikkels, keiien
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

bruin

Horizont: Interpretatie:

Grondsoort:

Kleur:

0,50 - 1,05 klei

donker
onderin zandig
bovenin zandig
met roestvlekken

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

grijs
Consistentie:

Afz. van Duinkerke
Matig gerijpt

Organische Inhoud:

Opmerking:

Edelman 12

Boortype:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

1,05 - 1,20 matig grof zand

met roestvlekken

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

grijs

Aan

Ophooglagen

Consistentie:

Organische Inhoud:

puinspikkel, kiezel
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

donker bruin

Grondsoort:

Kleur:

1,20 - 2,10 matig grof zand

geel

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

grijs

C

Dekzand

Consistentie:

Organische Inhoud:

Opmerking:

Edelman 12

Boortype:

Boring: 8

Coördinaten:

X: 61014,44
Y: 364248,3

NAP: 1.76
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,50 zeer fijn zand

grijs

Lithologie:
Opmerking:

Diepte:

Horizont: Interpretatie:

Aan

Opgebracht, (sub-)recent

Consistentie:

Organische Inhoud:

puin, puinspikkels

Grondsoort:

Kleur:

0,50 - 0,70 klei, zwak zandig
Lithologie:

bruin

donker

met roestvlekken

Horizont: Interpretatie:

grijs
Consistentie:

Afz. van Duinkerke
Matig gerijpt

Organische Inhoud:

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

Edelman 12

Grondsoort:

Kleur:

0,70 - 2,00 zand
Lithologie:

geel
met roestvlekken

bruin

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

Edelman 12
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Horizont: Interpretatie:

C

Dekzand
Organische Inhoud:

Boring: 9

Coördinaten:

X: 61109,57
Y: 364249,2

NAP: 1.80
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,70 zeer fijn zand
heterogeen

Lithologie:

Aan

Opgebracht, (sub-)recent

Consistentie:

Grondsoort:

Kleur:

0,70 - 1,15 klei

donker

Organische Inhoud:

Horizont: Interpretatie:

grijs

Lithologie:

Consistentie:

Afz. van Duinkerke
Matig gerijpt

Organische Inhoud:

onderin sterk zandig
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

grijs

onderin kleibrokken van Duinkerke
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

donker bruin

Horizont: Interpretatie:

Grondsoort:

Kleur:

1,15 - 2,00 matig grof zand

geel

bioturbatie
met roestvlekken

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

bruin

C

Dekzand

Consistentie:

Organische Inhoud:

Opmerking:

Edelman 12

Boortype:

Boring: 10

Coördinaten:

X: 61156,86
Y: 364330,0

NAP: 1.85
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,30 zeer fijn zand

donker bruin

Lithologie:

Grondsoort:

Kleur:

bruin

Lithologie:

Diepte:

Organische Inhoud:

grijs

Horizont: Interpretatie:

Aan

Ophooglagen
Organische Inhoud:

enkele puinspikkels, verrommeld
Edelman 12

Grondsoort:

Kleur:

bioturbatie
met roestvlekken

geel

bruin

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

Opgebracht, (sub-)recent

Consistentie:

0,95 - 2,00 matig grof zand
Lithologie:

Aan

puin, kiezel
Edelman 12

0,30 - 0,95 zeer fijn zand

Opmerking:
Boortype:

Horizont: Interpretatie:

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

grijs

Edelman 12
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Horizont: Interpretatie:

C

Dekzand
Organische Inhoud:

Boring: 11

Coördinaten:

X: 61159,13
Y: 364424,4

NAP: 1.82
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,90 zeer fijn zand
heterogeen

Lithologie:

grijs

Aan

Opgebracht, (sub-)recent

Consistentie:

Organische Inhoud:

met kleibrokken van Duinkerke
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

donker bruin

Horizont: Interpretatie:

Grondsoort:

Kleur:

0,90 - 2,00 matig grof zand

geel

bioturbatie
met roestvlekken

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

bruin

C

Dekzand

Consistentie:

Organische Inhoud:

Opmerking:

Edelman 12

Boortype:

Boring: 12

Coördinaten:

X: 61186,61
Y: 364503,8

NAP: 1.80
Oxi/red: 0

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

28/07/2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,30 zeer fijn zand

donker bruin

Lithologie:

Grondsoort:

Opmerking:
Boortype:

Diepte:

Kleur:

bruin

met roestvlekken

Organische Inhoud:

grijs

Horizont: Interpretatie:

Aan

Ophooglagen

Consistentie:

Grondsoort:

Kleur:

bioturbatie
met roestvlekken

geel

bruin

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

Opgebracht, (sub-)recent

Organische Inhoud:

puinspikkels
Edelman 12

1,10 - 2,00 matig grof zand
Lithologie:

Aan

puin, kiezel
Edelman 12

0,30 - 1,10 zeer fijn zand
Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

grijs

Edelman 12
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Horizont: Interpretatie:

C

Dekzand
Organische Inhoud:

Boring: 13

Coördinaten:

X: 60227
Y: 363587

NAP: 1,95
Oxi/red:

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

12-10-2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,40 matig fijn zand

donker grijs

Lithologie:

Consistentie:

Ap

Bouwvoor

0

Organische Inhoud:

puinspikkels
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

Horizont: Interpretatie:

bruin

Grondsoort:

Kleur:

0,40 - 1,00 zeer fijn zand

geel

met roestvlekken
bioturbatie

Lithologie:

Horizont: Interpretatie:

grijs

Consistentie:

C

Dekzand

0

Organische Inhoud:

Opmerking:

Edelman 12

Boortype:

Boring: 14

Coördinaten:

X: 60179
Y: 363553

NAP: 1,97
Oxi/red:

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Datum:

12-10-2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

Kleur:

0,00 - 0,20 matig fijn zand

donker grijs

Lithologie:

Consistentie:

Grondsoort:

Kleur:

0,20 - 0,60 zeer fijn zand

grijs

Lithologie:

Grondsoort:

Kleur:

geel

Horizont: Interpretatie:

Aan

Esdek

0

Organische Inhoud:

met roestvlekken

Horizont: Interpretatie:

grijs

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

Organische Inhoud:

puinspikkels
Edelman 12

0,60 - 1,00 zeer fijn zand
Lithologie:

Bouwvoor

0

bruin

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

Ap

puinspikkels
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

Horizont: Interpretatie:

bruin

Edelman 12
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C
0

Dekzand
Organische Inhoud:

Boring: 15

Coördinaten:

X: 60123
Y: 363511

NAP: 1,94
Oxi/red:

Beschrijver: HU
Boorder: HU

Kleur:

Horizont: Interpretatie:

Datum:

12-10-2010

Opmerking:
Diepte:

Grondsoort:

0,00 - 0,20 matig fijn zand

donker bruin

Lithologie:

Consistentie:

Grondsoort:

Kleur:

0,20 - 0,45 zeer fijn zand

bruin

Lithologie:

Grondsoort:

Kleur:

Horizont: Interpretatie:

Aan

Esdek

0

Organische Inhoud:

Horizont: Interpretatie:

grijs

met roestvlekken

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:

Organische Inhoud:

puinspikkels
Edelman 12

0,45 - 1,00 zeer fijn zand
Lithologie:

Bouwvoor

0

grijs

Consistentie:

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

Ap

puinspikkels
Edelman 12

Opmerking:
Boortype:
Diepte:

grijs

Edelman 12

52

C
0

Dekzand
Organische Inhoud:
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