Op een ca. 5m hoog bouwputtalud werd door Ruud van der Goes (rechts) en Bas Chamuleau
(mee)gezocht naar aanvullende artefacten en archeologische sporen i.h.k.v. het ondersteunende
SCEZ-onderzoek.

‘Verborgen ondergrond’ van Goes in het traject van
de spoorweg-onderdoorgang ‘Terwellegang’
via een AWN-begeleiding ‘zichtbaar gemaakt’
Rapportage van de archeologische AWN-begeleiding,
in de periode mei 2018 t/m mei 2019,
bij de realisatie van de spoorweg-onderdoorgang te Goes
maart 2021
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NB. Leeswijzer:
Er is geen Hoofdstuk m.b.t. een (totale) ‘Samenvatting’ gemaakt. De belangrijkste informatie in
het rapport van Craane (lit.1.) over wat interessant/relevant was voor ons onderzoek/begeleiding
is opgenomen in de Hoofdstukken 2 en 4. Tevens is getracht de hoofdstukken ‘Conclusies’, ‘Openstaande Vragen’ en ‘Aanbevelingen’ zodanig te comprimeren dat deze met de lezing van de eerste
hoofdstukken (1, 2, 3, 4 en 5) een consistent geheel vormen; de dagrapporten in Hoofstuk 6 zijn
met name voor de nader geïnteresseerde lezer van belang.
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1. Plangebied/AWN-Werkterrein
Met het plangebied wordt bedoeld het totaal door de gemeente Goes aangewezen gebied dat de
ontwikkeling mogelijk maakte t.b.v. de spoorweg-onderdoorgang ‘Terwellegang’. Het werkterrein
binnen het plangebied voor de begeleiding door de AWN [vanaf dec.’20 staat dat voor ‘Nederlandse Archeologie-vereniging’] omvatte een deel daarvan. Het werkterrein lag ten zuidwesten van het
station van Goes en betrof, binnen het ‘roze contourgebied (zie Figuur1), specifiek het tracé van de
spoorweg-onderdoorgang.

Figuur 1 (Uitsnede plattegrond Goes): Het roze contourgebied is het AWN-werkterrein.
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2. Inleiding
Het plangebied is gelegen in het zuidwestelijk zeekleigebied op Zuid-Beveland. De laatste en tevens
hoogste door de zee hier afgezette kleilaag wordt aangeduid als het Laagpakket van Walcheren.
Daaronder ligt veen; in deze rapportage kortheidshalve aangeduid met de term ’Hollandveen’. Met
name in de Middeleeuwen, door de ‘winning/moernering’ van veen en/of voor het zout uit het
Hollandveen, is het plangebied grootschalig ‘verstoord’. Tijdens of na het graven t.b.v. de moernering is de bovenliggende (opzijgezette) kleilaag in de ‘moerneringsputten’ teruggestort. Deze is
daarbij vaak zodanig verstoord dat veel sporen op/boven het Hollandveen, uit de Romeinse tijd tot
en met de late Middeleeuwen, zullen zijn verdwenen/verstoord. Alleen in een zone nabij de rotonde (‘Poelplein’) in het zuidoosten van het plangebied, is sprake van een cluster van drie intacte/
’veraarde’ Hollandveen‘ (boor)punten’. Er bestaat daar een kans, ‘indien aanwezig,’ om er nog
Romeinse tot en met Late IJzertijd resten aan te treffen. In de tweede helft van de twintigste eeuw
hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden binnen het plangebied, waarmee de kans op het
aantreffen van een vindplaats, vanaf de late Middeleeuwen tot en met de ‘Nieuwe tijd’, laag wordt
ingeschat. Een voor de begeleiding belangrijke conclusie uit het rapport van ‘Craane’ (lit.1) is dat
het AWN-werkterrein, wat betreft archeologie, vrijgegeven was voor de realisatie van de spoorwegonderdoorgang. Tevens werd opgemerkt, dat in het vrijgegeven deel van het plangebied, altijd de
mogelijkheid bestaat dat er tijdens graafwerkzaamheden toch nog (losse) archeologische sporen en
vondsten c.q. resten kunnen worden aangetroffen. Het betreft dan vaak ‘kleine(re)’ sporen of resten die niet d.m.v. een (veld)booronderzoek worden opgespoord.
[Aanvulling dhr. K.J.R (Karel-Jan) Kerckhaert, archeologisch adviseur van de gem. Goes: In het
(veld/boor)-onderzoek van Craane (lit. 1) is met een boor/guts tot ca. 4m onder het maaiveld met
name gekeken naar de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren en het Hollandveen].

Algemeen:
# Auteur van de rapportage is R.A. (Ruud) van der Goes (vrijwilliger AWN Zeeland) en 1e deelnemer
aan de AWN-begeleiding. Er werd gebruik gemaakt van tekstdelen uit het rapport van Craane (lit.
1), van (onze en de aparte) dagrapporten van o.a. B. (Bas) Chamuleau (2e begeleider en eveneens
vrijwilliger AWN Zeeland) en J.(Hans) Jongepier (senior archeoloog/adviseur SCEZ ; SCEZ is vanaf
jan.’20 ‘Erfgoed Zeeland’ maar de ‘oude’ naam wordt *hier+ nog vaak gebruikt). De uitsnede van de
plattegrond van Goes werd verstrekt door de gemeente. Foto 12 en Figuur 4 zijn aangereikt door
(mevr.) Dicky de Koning (secretaris/veldwerkcoördinator van AWN Zeeland is echter overleden op 5
aug.’20). Hans heeft Foto 20 aangeleverd. Alle andere Foto’s zijn gemaakt door Ruud of Bas. De
ove-rige figuren zijn verstrekt via Bas.
# In de rapportage worden, als dat (voldoende) duidelijk is, alleen de voornamen gebruikt.
# Van alle voornoemde personen is het verkregen commentaar, op een concept-rapportage tot
Hoofdstuk 7, verwerkt.
# De geologische en de archeologische tijdperken/vakken zijn cursief weergegeven.
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3. Verzoek aan AWN/Doel
Omdat er in het onderzoek van ‘Craane’ (lit.1) is vermeld dat het grootste deel van het plangebied
wat betreft archeologie is vrijgegeven, betekent dit dat er geen verplichting was om een professioneel archeologisch bedrijf de begeleiding uit te laten voeren. In het ‘vrijgegeven’ plangebied
bestaat altijd wel de kans dat er tijdens werkzaamheden nog archeologische sporen en/of vondsten
aangetroffen kunnen worden. Dit was voor de gemeente reden om specifiek de AWN afd. Zeeland,
mede vanwege hun lokale kennis, te vragen om aangesloten vrijwilligers (archeologisch) ‘toezicht’
te laten houden op de werkzaamheden in het ‘vrijgegeven’ plangebied. Karel-Jan heeft met Dicky
bekeken welke AWN-vrijwilligers voor de ‘toegankelijke’ (graaf-) werkzaamheden beschikbaar
waren. De opdracht daarbij was om mogelijke nog tevoorschijn komende archeologische aspecten
(als 1e) vast te stellen en (als 2e) i.v.m. archeologisch belang, dat te melden aan de stadsarcheoloog.
In vervolg op voorgaande heeft op 9 mei’18 een startoverleg plaatsgevonden op het stadskantoor
van Goes met Karel-Jan, Dicky, Ruud, Arne Dorleijn (beleidsmedewerker klimaat, energie en duurzaamheid/archeologie gem. Goes) en Conrad Menheere (coördinator uitvoering gem. Goes).
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4. Geologie/Bodemopbouw/Archeologie van het plangebied
[Vrij naar ‘Craane’ (lit.1)]

Geologie
De landschappelijke ontwikkelingen in het zuidwestelijk deel van Nederland zijn in hoge mate
bepaald door de stijging van de zeespiegel, getijdestromen en overstromingen. In het Weichselien,
de laatste IJstijd, was het plangebied nog gelegen in een Pleistoceen dekzandgebied. De diepte
waarop deze dekzandlaag nu in de bodem aanwezig is, is verder sterk afhankelijk van het feit of er
door Holocene getijdengeulen kleine of grote erosie was opgetreden. Daarnaast zijn geotektonische
processen aan de orde waardoor het gebied (ook nu nog steeds) langzaam wegzakt en de diepteligging toeneemt. In het plangebied ligt de bovenkant van de Pleistocene dekzandlaag op ca. NAP-25m
(zie Figuur 2). Alleen in het uiterste zuiden van de provincie, nabij de Belgische grens, waar deze
dekzandlaag aan of vlak onder de oppervlakte aanwezig is, zijn verschillende vindplaatsen uit het
laat-Paleolithicum en het Mesolithicum aangetroffen. Het dekzand in het plangebied ligt op een te
grote diepte om vondsten uit die periode in het werk aan te kunnen treffen. Vanaf het begin van
het Holoceen stijgt de temperatuur sterk, waardoor het noordelijk gelegen landijs smelt en de zeespiegel snel stijgt. Aanvankelijk resulteerde dit in een vernatting van het landschap met veenvorming (het zgn. Basisveen) in Noord, West en Zuidwest Nederland. Door de verdergaande zeespiegelstijging dringt de zee verder het landschap binnen en ontstaat er een groot getijdegebied waardoor het veen ‘verdrinkt’. In het plangebied vindt dit proces rond 6000 v.Chr. plaats. De op het veen
vervolgens afgezette getijafzettingen (zand en klei) worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer. Het getijdegebied ‘verland’ daarna langzamerhand. De hogere delen vallen daardoor vaker
droog. Uit het laat-Neolithicum zijn verschillende vindplaatsen op deze afzettingen bekend.

Figuur 2: Diepteligging bovenkant Pleistoceen; pijl wijst naar het plangebied.
(bron: P. Vos 2015, HET ONTSTAAN VAN HET NEDERLANDSE KUSTLANDSCHAP)
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[Aanvulling Hans Jongepier: ten tijde van de vorming van het Laagpakket van Wormer en ook daarna waren de omstandigheden in Zeeland voor bewoning niet gunstig. Wel is er eens een losse
vondst aangetroffen. Zo is er bij Kruiningen een vuurstenen pijlpunt gevonden in de top van het
Laagpakket van Wormer. Deze is als een ‘verloren’ pijl beschouwd, die tijdens de jacht in een moerassig gebied is gebruikt. In dergelijke milieus werd dus wel gejaagd, maar men had er geen vaste
woonplaatsen. De enige vaste woonplaats uit het laat-Neolithicum die in Zeeland is aangetroffen
ligt op een ‘oude strandwal’ bij Haamstede (locatie ‘Brabers’)].
Door een toenemende klimaatsverbetering verandert het karakter van de kust van een open estuarium tot een nagenoeg gesloten kustbarrière met strandwallen en duinen. Slechts ter plaatse van
de huidige Oosterschelde blijft een opening bestaan waar de ‘Schelde’ in de Noordzee uitmondt.
Achter de kustbarrière ontstaat door vernatting hier (ook weer) een groot veengebied dat zich hier
uitstrekt van de duinen tot/met een deel van Brabant. Dit veen wordt het Hollandveen laagpakket
genoemd. Het bestaat eerst uit vooral rietveen, hetgeen duidt op erg natte omstandigheden. Naar
boven toe gaat het veen over in bosveen en uiteindelijk in mosveen. Vanaf 2500 v.Chr. begint de invloed van de zee (weer) toe te nemen en overspoelt (ook) dit veen langzaam. Het veen klinkt in
door een steeds verdere toename van het aantal getijdengeulen, die naast een betere ontwatering
zorgen voor steeds meer depositie van slib op het veen. Dit zichzelf versterkende proces zorgt
tevens voor een steeds snellere verdrinking van het landschap.
[Aanvulling Hans Jongepier: alleen op Noord-Walcheren zijn er in de IJzertijd (800-12 v.Chr.) enkele
kust-barrière doorbraken van de zee geweest en misschien al aan het eind van de Bronstijd, ca. 900
v.Chr.].
Het lijkt erop dat de getijdengeulen regelmatig de door menselijke activiteiten in/op het Hollandveen gegraven ontwateringskanalen volgen. Hierdoor hebben met name de kleinere geulen vaak
een rechthoekig patroon. De ontwateringskanalen dienden waarschijnlijk voor een (betere) exploitatie van het veen en/of het zoveel mogelijk tegengaan van ‘natuurlijke’ vernatting, met als gevolg
een versterkend effect op de inklinking. Op de geomorfologische kaart is het plangebied niet gekarteerd, omdat het valt binnen de bebouwde kom. Extrapolatie van de gekarteerde zones uit de omgeving leidt tot de veronderstelling dat het plangebied valt in een zone van plaatselijk ‘gemoerneerde‘ afzettingen en/of geëgaliseerde welvingen daarvan.
Bodemopbouw
Het ‘uitgangsmaaiveld’ van het plangebied is bepaald op NAP-0,6m/0,9m. De bodemopbouw is tot
ca. NAP-4,7m nagegaan op basis van (grond)boringen. Binnen het plangebied is de bodemopbouw
relatief uniform. Tijdens het (veld)booronderzoek zijn afzettingen van het Laagpakket van Walcheren, het Hollandveen en het Laagpakket van Wormer aangetroffen (voor het laatste zie Figuur 3).

8

Figuur 3: Bodemkaart van het Laagpakket van Wormer (pijl wijst naar het plangebied).
Het aangetroffen Laagpakket van Walcheren bestaat uit matig tot sterk siltige klei, met verontreinigingen van brokken zand, klei of veen (uit de oorspronkelijke ondergrond) en/of (recentere) plantenresten. In enkele gevallen zijn sporen of fragmenten van m.n. baksteen aangetroffen. De afzettingen zijn rommelig en een natuurlijke gelaagdheid ontbreekt. Voor de winning van het Hollandlandveen moest de bovenliggende kleilaag (Laagpakket van Walcheren) worden afgegraven. Na de
winning van een groot(ste) deel van het veen werd de klei (grotendeels) gestort in de moerneringsput(ten) en kon op die manier (ook en/of extra) vermengd raken met de eerder genoemde verontreinigingen. Tijdens de klei-verwijdering is de kans groot dat de potentieel aanwezige archeologische sporen/resten op het Hollandveen zijn verdwenen of verstoord zijn geraakt. Boven het ‘geroerde’ Laagpakket van Walcheren worden alleen sporen verwacht die stammen uit de periode
nadat de moerneringsputten weer ‘volgestort’ waren en het zo ontstane maaiveld opnieuw in cultuur was gebracht. De ‘afzettingen’ van het Laagpakket van Walcheren zijn hiermee geïnterpreteerd als grootschalig vergraven. Het Hollandveen in het plangebied is aanwezig tussen ca. NAP1,8m (toplaag) tot ca. NAP-3,6m. In de meeste boringen waar Hollandveen werd aangetroffen, is
dat veelal vergraven of anderszins aangetast. Dit met uitzondering van zeven boringen waar een
intacte top van het veen werd aangetroffen tussen ca. NAP-1,8m en ca. NAP-2,7m. Op die toppen is
duidelijk ‘veraard’ veen aangetroffen bestaande uit zwartbruin korrelig veen. Onderin diverse
moerneringsputten werd regelmatig nog maar een dunne rest-veenlaag aangetroffen (dikte soms
amper 5cm). Hier is het Hollandveen (mogelijk commercieel) tot een zo laag mogelijk niveau afgegraven. Niet overal is het veenpakket zo compleet afgegraven. Soms zijn er nog rest-veenlagen van
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meerdere decimeters dikte bewaard gebleven. De bovenkant van het gemoerneerde Hollandveen is
aangetroffen tussen. ca. NAP-2,2m en ca. NAP-3,6m. Bij drie vergelijkbare boringen in de directe
omgeving van rotonde ‘Poelplein’, waar intacte (‘veraarde’) veen-toppen werden aangetroffen, ‘resulteert’ dit tot een soort ‘eilandje’.
[Aanvulling K.J. Kerckhaert: onderzoek in Ellewoutsdijk heeft aangetoond dat Romeinse
vindplaatsen regelmatig ongemoeid zijn gelaten tijdens moerneringsac-tiviteiten, Zij zijn dan
“intact” bewaard tussen de moerneringsputten op de ’veenputranden]’.
Voor uitleg ’veenputranden’ wordt verwezen naar het onderstaande kader.
In deze rapportage is voor de hoogtes tussen en/of grenzend aan moerneringsputten en andere
duidelijke/afzonderlijke ‘veenhoogtes’ gekozen voor de ‘neutrale’ term ‘veenputrand’. Daarbij
wordt dan niet uitgegaan van een onbepaalde (veen)breedte naast de moerneringsput, omdat die
tijdens onze begeleiding bijna nooit kon worden bepaald. Dit is gedaan ter voorkoming van verwarring met de in Zeeland, op de slikken, gebruikte term ‘veendam’, zijnde de lage/kleine dammen
tussen de diverse aanwezige moerneringsputten. Elders in Nederland wordt ook wel de term
‘legakker’ gehanteerd. Deze zijn echter meestal (veel) breder en hoger.
Het Laagpakket van Wormer begint op een diepte tussen ca. NAP-2,7m en ca. NAP-3,9m. De afzettingen van dit Laagpakket bestaan bovenin uit matig siltige, soms licht humeuze klei met rietresten.
In enkele gevallen zijn binnen het Laagpakket van Wormer zandbandjes aangetroffen. Alleen in één
boring is een duidelijke zandlaag aangetroffen. Er zijn op basis van de resultaten van het (veld)booronderzoek geen (concrete) aanwijzingen dat er in het plangebied sprake is van stroomgordels binnenin het Laagpakket van Wormer.
Archeologie
Op de ‘veraarde’ toppen van het Hollandveen kunnen archeologische resten en/of sporen verwacht
worden uit de Romeinse tijd en IJzertijd. Nabij de rotonde ‘Poelplein’ is het niet uit te sluiten dat op
het eilandje van ‘veraard veen nog zo’n vindplaats mogelijk aanwezig is. Gezien de mate van verstoring van dit archeologische (‘veraarde’) niveau lijkt de kans op het aantreffen van dit soort behoudenswaardige archeologische vindplaatsen binnen de rest van het plangebied klein. Er zijn tijdens
het (veld)booronderzoek ‘archeologische indicatoren’ aangetroffen, veelal in de vorm van fragmenten baksteen en (metsel)puin. De laatste fragmenten zitten met name in de bovengrond op locaties
die mogelijk overeenkomen met (sub)recente bebouwing. Vooral langs de Van Hertumweg lijkt de
concentratie baksteen in de bovengrond verhoogd. Uit het bureauonderzoek werden grootschalige
verstoringen verwacht als oorzaak van de moernering van het Hollandveen t.b.v. de zout- en/of
brandstofwinning. Deze moerneringsputten zijn tijdens het (veld)booronderzoek aangetroffen.
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5. AWN Voorbereiding en Onderzoeksteam
Tussen Ruud en Lennert van Muijlwijk, de uitvoerder van aannemer De Koning, die voor NS/ProRail-Infra de aanleg van de spooronderdoorgang realiseert, vond op 16 juli’18 in het ‘informatiecentrum’ een overleg plaats. Bedoeling was om elkaar te leren kennen, elkaar te informeren over
de (on)mogelijkheden van de archeologische begeleiding en kennis uit te wisselen. Het doel van de
AWN-begeleiding is om zo concreet mogelijk informatie te verkrijging over moerneringen, bewoningsresten, mogelijke archeologische artefacten etc. Voor de AWN-begeleiding was het daarbij
belangrijk informatie te verkrijgen over de ondergrond/profielopbouw, de aanwezigheid van veen,
klei en-zandopduikingen binnen het hele tracé van de onderdoorgang incl. de toeritten. Door Lennert werd gemeld dat tot max. 10m onder het huidige maaiveld, dus tot ca. NAP-11m ‘ontgraven’
zou worden. Omdat het Laagpakket van Wormer reikt vanaf ca. NAP-4m tot (geschat) ca. NAP-23m,
uitgaande van een (max.) laagdikte van ca. 2m basisveen op het Pleistoceen, eindigt de ontgraving
(ongeveer) in het midden van het Laagpakket van Wormer.
De AWN-begeleiding diende niet aan de noordwestzijde van de spoorlijn gedaan te worden, omdat
daar een sanering plaatsvond. Na 10 okt’18 was het onder voorwaarden mogelijk de rest van het
werkterrein van de aannemer te betreden. Nodig is dan een dagpas (p/p) van ProRail voor max. 10
dagen per jaar! De dagpas kostte €35 en is 5 jaar geldig. De aanvraag ging via de aannemer. Bedacht werd dat i.h.k.v. de AWN-begeleiding er wel meerdere dagpassen nodig zouden zijn. Mogelijk
kon de AWN of gemeente als vragende partij e.e.a. bekostigen. Ruud en Dicky bespraken de voorziene kosten en Dicky daarna met de gemeente.
Dicky zou ook een paar metaaldetector AWN-ers benaderden voor een (eventueel) extra aspect
binnen de begeleiding. Tevens werd afgestemd of Bas betrokken wilde raken bij de begeleiding. Dit
gezien zijn ervaring m.b.t. de Zeeuwse geologie, diverse bodemonderzoeken bij o.a. de aanleg van
pijpleidingen en het dijkenproject in Zeeland. Op 30 juli’18 stemde Bas daarmee in.
Op 10 aug’18 berichtte Karel-Jan dat Ruud en Bas, als alternatief voor de dagpassen, op 29 okt’18
een cursus (met test) van ProRail op kosten van de gemeente kunnen volgen, ter verkrijging van
digitale toegangspassen (geldigheid 1 jaar). Dat zorgde ervoor dat de dagpassen voor ons niet meer
nodig waren. Het ProRail-terrein mocht pas betreden worden na ‘in/uit’-parafering op een in de
werkkeet liggende ‘dagelijkse aanwezigheidslijst’. Ter ‘noodzakelijke’ voorbereiding van de cursus
diende via de site van ProRail een veelheid aan testvragen bestudeerd te worden.
Daar de aannemer pas eind aug‘18 zou beginnen met de feitelijke werkzaamheden rond het spoor
was het geen probleem om een eerstvolgende afstemmingsoverleg op 28 aug’18 met betrokkenen
te plannen.
Tijdens de ProRail-cursusdag in Amersfoort werd in de verplichte ochtendsessie verder ingegaan
waarmee rekening gehouden diende te worden bij de verschillende werkzaamheden en veiligheidsrisico’s t.a.v. het werken op en in de nabijheid van het spoor. De middagsessie was gereserveerd
voor het maken de feitelijke test.
Voor de veiligheid op het bouwterrein diende persoonlijke veiligheidskleding gedragen te worden.
Het betrof een witte bouwhelm, een geel hesje met de naam van de opdrachtgever (gekozen werd
voor de gemeente Goes!) en veiligheidslaarzen of veiligheidsschoenen. Voor het uitvoeren van de
begeleiding waren enkele gereedschappen nodig, zoals 2 schoppen, 2 jalons en een meetlint met
(meet)pennen. De gemeente Goes heeft voor alles zorggedragen. De gereedschappen konden
tijdens de begeleiding opgeslagen worden in een kast van de uitvoerder
Op 31 okt’18 berichtten Ruud en Bas dat zij de cursus van ProRail met succes hebben afgerond. De
gemeente meldde dat de daarmee verkregen passen vanaf 6 nov’18 beschikbaar waren.
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6. Uitvoering/Resultaten (op basis van datum)
Data veldbezoeken met relevante constateringen/resultaten uit de dagrapporten:
[Voor nadere informatie over locaties/veld-boorpunten wordt verwezen naar ‘Craane’ (lit.1) en div. kaarten van de
aannemer]

16, 17 en 18 mei 2018
Op 16 mei’18 betreed Ruud voor het eerst het werkterrein, waar kabel- en rioleringswerkzaamheden werden uitgevoerd. In tracé B5, gelegen in het midden waren in de wanden van sleuven moerneringsverschijnselen zichtbaar; voorbeelden daarvan zijn Foto 1 en 2. Op Foto 1 is veen en blauwe
klei te zien. De locatie ligt nabij boorpunt 002 en komt qua beeld goed overeen met wat in de
bijbehorende boorbeschrijving is weergegeven. Het maaiveld lag toen nog op ca. NAP-0,9m. Delen
van de (zand?)bovengrond op de bezochte plekken waren hier reeds weggegraven. De bo-venkant
van het ‘veraarde’ veen in boorpunt 002 lag op ca. NAP-2,7m. ‘Craane’ (lit.1) vermeldt dat de
(‘veraarde’) top van het Hollandveen kon worden aangetroffen tussen ca. NAP-1,8m en ca. NAP2,7m. De bovenkanten/‘restanten’ van gemoerneerd veen werden door ‘Craane’ (lit.1) aangetroffen tussen ca. NAP-2,2m en ca. NAP-3,6m. ‘Veraarde’ (top)veenlagen liggen dus soms lager dan de
bovenkant van een rest-veenlaag elders! Boven het ‘veraarde’ veenbrok in Foto 1 lagen artefacten.
Deze komen uit de erboven gelegen laag en zijn na inventarisatie er (deels) naast gelegd. Zij dateren uit de 15e/16e eeuw en zijn dus van na de moernering.

Foto 1: (zwarte) Veenbrok in/op blauwe klei; ernaast zijn gelegd de ‘erboven’ gelegen artefacten uit
de 15e/16e eeuw (een paar daarvan zijn bovenin nog net zichtbaar).
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Verder zuidwaarts had een wat diepere ontgraving plaats gevonden voor een rioleringsput (zie Foto
2); referentie is hier ook boorpunt 002. De drie hiervoor benoemde locaties behoren daarmee bij
de diepste punten waar de top van Hollandveen (nog) aanwezig was! Nadat het profiel hier was
opgeschaafd was een deel een moerneringsput zichtbaar en tevens de ‘horizontale’ ligging van een
veentop met ‘veraard’ veen. Ter bevestiging daarvan dient de vrijwel horizontaal gelegen bronneringsbuis in relatie met de (rechtopstaande) werknemer. Voorgaande betekent dat hier een originele context aanwezig was van een ‘veenputrand‘ met een ‘veraarde’ veentop. De direct erboven
liggende blauwe klei is daarmee van een latere datum; de overige hoger gelegen lagen zijn (duidelijk) van nog veel recente datum.

Foto 2: Vrijwel horizontale ligging top(‘veraard’)veen met moerneringsverschijnselen en rechts een
‘V’-vormige greppel.
In het midden van Foto 2 is een ondiepe V-vormige greppel te zien die in het veen ‘gegraven’ was
en ‘opgevuld’ was met blauwe klei. Geconstateerd werd dat de greppel een oost/west-richting had.
De greppel en moerneringsput kunnen mogelijk samen zijn volgeslibd(!?) met blauwe klei (tijdens
overstromingsfasen?). Links in de ontgraving, naast het blauwe ‘blok’, is een deel van de moerneringsputrand zichtbaar. Geconstateerd werd dat na de periode met ‘veraard veen er (in een vervolgfase) ‘veenaangroei’ op heeft plaatsgevonden, omdat er (‘gewoon’) veen werd geconstateerd
bovenop het ‘veraarde’ veen! Het lijkt er op dat deze de moerneringsput tevens heeft overdekt; er
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is dan een mogelijkheid van twee of meerdere/verschillende periodes met klei-inspoelingen(! ) of is
er hier sprake van een (scheef) opgeschaafd talud die het beeld vertekent! Concreet onderzoek
naar veenovergroei heeft in (deze beginfase van) het onderzoek door onbekendheid niet plaats
gevonden De greppel is voornamenlijk aanwezig/gegraven in de veenaangroei en dateert daarmee
van na die tijd! Er zijn, in de blauwe ‘opvulklei’, nog een tweetal kleine (gemoerneerde?) veenresten te zien. Het diepst liggende veen dat bekeken kon worden, was een soort bosveen met resten
van rode (elzen?)wortels. Het er direct daarboven liggende veen bevatte veel resten van
waterplanten.
Ten noorden van het spoor (buiten het directe werkterrein) vond gelijktijdig met het (AWN)onderzoek een sanering plaats van verontreinigde grond. In een talud daarvan werd geconstateerd dat de
ondergrond bestaat uit (van onder naar boven): donkere (klei)grond, overgaand in duidelijk ongeroerde (grijze) klei, veenlaag van ca. 20 cm met onderaan wortels en er bovenop ‘verbrande kleibrokken’. Daarna kwam het te saneren ‘recente afval’. Uit die laag is door een medewerker van de
aannemer een porseleinen ‘luxe’ afsluitdopje met ‘opstaande’ kroon gevonden (zie Foto 3). Aan de
onderkant van het dopje was ruimte voor het ‘aanbrengen/vastzetten’ van een afsluitmiddel. Een
dun schijfje van de daarvoor gebruikte kurk zat er nog in! Op het afsluitdopje staat (‘rond’) de naam
van de firma: ‘FA. JOH.v.ASPEREN-VERVENNE GOES’ met in het midden de tekst LIMONADES. In de
Goesche Courant van 1902 en 1904 stonden advertenties van deze firma met het merk ‘ORION’ als
limonade. De eigenaar van die firma woonde in de jaren 1925/1929 op de Groote Kade te Goes. In
de Zeeuwse krant (PZC) van deze maand, bij ’e-mail-berichtjes/aanbiedingen’, werd (toevallig) een
vergelijkbaar ‘kroondopje’ aangeboden. In hetzelfde soort lettertype staat: “WED.TH.W.MOEREL,
Tel. 426 DELFT”; volgens de vinder daterend uit ca. 1923. Voor het in Goes gevonden exemplaar is
het mogelijk dat het rond of (ruim) na die tijd in de te saneren grond is terechtgekomen tijdens het
opvullen van laagtes/sloten met de voor dat moment beschikbare ‘(afval?)grond. In 1916 was er
nog ‘groot water’ te zien aan de noord kant van het spoor (zie Figuur 5).

Foto 3: Afsluitdopje van FA. JOH.v.ASPEREN-VERVENNE GOES (LIMONADES) en een vergelijkbaar
exemplaar uit Delft.
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21, 23 en 25 mei 2018
Regelmatig en verspreid werden Middeleeuwse scherven geconstateerd, boven(op) moerneringsputten, maar niet erin (!). Verder waren er geen bijzonderheden te melden.
4 juni 2018
Via Dicky vernomen dat de metaaldetector AWN-vrijwilligers dhr’n P. Pinxteren en P. Hengstdijk op
het zuidelijke terrein van het stationsgebied zijn geweest. Daarbij is niets (‘interessants’) gevonden.
Het oudste wat werd aangetroffen, waren wat 18e-eeuwse scherven aan de oppervlakte.
5, 6, 8, 11, 14, 15 en 19 juni 2018
De moerneringsstructuren die regelmatig tijdens deze data zijn gezien in traject B14E, zijn vergelijkbaar met die op 16 mei’18 werden geconstateerd. Er waren daarbij vaak wel grotere, maar altijd(!)
met blauwe klei opgevulde ‘V-vormige’ greppels te zien. Alle greppels waren duidelijk zichtbaar in
het ‘veraarde’ veen gegraven. Er ontbraken hier wel vaak brokken veen in de blauwe opvulklei van
de moerneringsputten. Op 11 juni’18 kon een put van ca. 3x3m, voor het onderzoek naar kabels en
leidingen, richting spoor ter hoogte van het voormalige ‘verzamelgebouw’ (nu BakerTilly Goes) bekeken worden. De totale diepte was zeker 3m vanaf de (huidige) bovenkant. In de zijkanten waren
tot 40cm vanaf de bovenkant resten van verrommelde, deels afgegraven (opvul)bovengrond te
zien. Daaronder bestond de ondergrond alleen uit ‘grijs (drijf)zand’ zonder enig spoor van veen!
7 nov. 2018
Met de benodigde toegangspasjes, werkkleding en gereedschap bezoekt het AWN-begeleidingsteam voor de eerste keer het (‘ProRail)werkterrein ten zuiden van het spoor voor een algemene
indruk (zie Foto 4). Op enkele plaatsen waren grondlagen tot in het Laagpakket van Wormer waar
te nemen. Het Hollandveen was overal aangetast door vergravingen/moerneringen. De top-veenlaag, met ‘veraard’ veen, was hier niet meer aanwezig, waardoor de oorspronkelijke laagdikte van
het veen niet was vast te stellen. Op alle rest-veenlagen waren ‘verrommelde’ kleilagen aanwezig
die bestonden uit hetzij bruine of grijze klei-kluiten. Daarbovenop lag een grondlaag met veel puin.

Foto 4: Sfeerbeeld van de 1e werkdag in het spoorbaktracé/werkterrein; Ruud bezig met schop.
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14 nov. 2018
Bezocht de ontgraving van het 2e vak, zuidelijk van het spoor. De aannemer was bezig met het weghalen van de vrij ‘recente’ opgebrachte grond. Het beeld was vergelijkbaar met dat van 7 nov’18.
15 nov. 2018
Dezelfde ontgraving bezocht als 14 nov’18. De meeste van de opgebrachte grond was reeds door
de aannemer verwijderd. In de zuidwestelijke hoek van de ontgraving lag een rest-veenlaag van het
Hollandveen van ca.50 cm dik. De bovenkant, tevens de onderkant van de moerneringsput, bevond
zich op ca. NAP-3,5m;. deze hoogte is op ons verzoek bepaald door de kraanmachinist. De onderkant van het Hollandveen ligt dan op ca NAP-4m en komt overeen met de ‘diepste’ waarde die
‘Craane’ (lit.1) heeft genoemd van ca. NAP-3,9m. Boven de rest-veenlaag liggen ‘verstoorde’ (blauwe) bodem(klei)lagen (zie Foto 5). Nabij waar de hoogte van de rest-veenlaag gemeten werd, was
een zijkant van een moerneringsput (zijnde de ’veenputrand’) zichtbaar. Foto 6 laat zien dat de bovenkanten van die ‘veenputranden’, wat ook geconstateerd werd op andere plaatsen, door oude en
mogelijk ook door (zeer) recentere ‘vergravingen’ zijn aangetast, die hier een mooie structuren opleveren (zie Foto 6). De rest-veenhoogte van een aantal min of meer compleet lijkende ‘veenputranden’ (echter zonder ‘veraard’ veen!) bedraagt ca. 1,3m vanaf moerneringsdiepte. Uitgaande van
de begindiepte bedraagt hier de totale veendikte zeker 1,8m. De bovenkant van het veen ligt dan
op ca. NAP-2,2m. Dit komt enigszins overeen met de informatie behorende bij het nabijgelegen
boorpunt 015, met een (‘indicatieve’!) waarde van ca. NAP-2,4m (als ‘erosieve’ basis!); mogelijk is
daar (nog meer) topveen (incl.’veraard’ veen) verdwenen (door?). In de ‘veen-putrand’ werd op ca.
50cm boven de moerneringsbodem (op ca. NAP-3m), dus 1m vanaf de onderkant in het Hollandveen, nog een donkere afzetting, bestaande uit veen met plantenresten, geconstateerd.

Foto 5: Verstoorde bodem boven het veen, bestaande uit ‘verrommelde’ eerst blauwe(!) en dan
grijze klei.
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Foto 6: Ruud onderzoekt hier een talud met ‘bijzondere’ (rest)vormen’ van ‘veenputranden’. Het is
waarschijnlijk (mede?) veroorzaakt door graaf-/werkzaamheden van latere data. De hellingshoek
van het talud van de huidige afgraving in het kader van de werkzaamheden bedroeg ca.200.
16 en 19 nov. 2018
Bezocht werd dezelfde ontgraving als die van 14/15 nov’18. Het betreden van de ook recentelijk
ontgraven bodem van de bouwput was niet mogelijk wegens drijfzand. Dat zand maakt onderdeel
uit van het Laagpakket van Wormer. Aan de westkant, in een talud van de ontgraving, zijn op een
niveau ruim boven het Laagpakket van Wormer, moerneringsputten onderzocht. De geconstateerde Middeleeuwse artefacten zaten ook in de opgevulde moerneringsputten. Aan de oostzijde van
de bouwput zijn op vergelijkbare hoogtes zowel moerneringsputten als ‘veenput-randen’ aangetroffen. Zowel binnen die opgevulde moerneringsputten als op de ‘veenputranden’ zijn geen vondsten aangetroffen. De bodemlagen in de moerneringsput (zie Foto 7) zijn in het algemeen van
boven naar beneden: (soms) meerdere jonge ophooglagen, teruggestort Laagpakket van Walcheren, Hollandveen en daaronder een 25cm dikke laag zware, met riet doorwortelde klei of klei zonder plantenresten. De laag daaronder bestond geheel uit zand. De genoemde kleilagen en de zandlaag behoren bij het Laagpakket van Wormer.
17

Foto 7: Uiterst linksboven is een ‘veenputrand’ net zichtbaar met rechts de moerneringsputopvulling. Onder het Hollandveen ligt het Laagpakket van Wormer. Bovenste ca.25cm daarvan is (hier
pure) klei met eronder zand.
20 nov. 2018
Bekeken werd het vervolg van de ontgravingen van 16/19 nov’18. Het betreden van de ontgraving
en de bodem van de bouwput was weer niet mogelijk. In een aantal moerneringsputten in een
oostelijk deel van de ontgraving (evenwijdig aan het spoor) werden enkele scherven gevonden in de
geroerde moerneringsgrond en bovenop het veen. De scherven bevonden zich duidelijk niet meer
in hun originele context. Slechts kleine stukjes ongeschonden veentoppen werden aangetroffen. De
kans is benut om een door de aannemer gegraven talud/bodemprofiel goed te bekijken. Daarin
waren duidelijk zichtbaar opgevulde moerneringsputten met onderin een zeer dun tot bijna geheel
‘opgeruimd’ veenlaagje als restant van de moernering. Het lijkt erop dat hier een planmatige/commerciële moernering heeft plaatsgevonden (zie Foto 8 en 9).
Duidelijk zichtbaar was de overgang naar het onderliggende Laagpakket van Wormer, bestaande uit
(eerst) afwisselend klei/zand en daarna een abrupte overgang naar ‘nat’ zand. Hierdoor is het
mogelijk dat de locatie op of nabij de rand van een ‘opgevulde’ getijdegeul/kreekrest is gelegen,
zoals op de bodemkaart van het Laagpakket van Wormer is aangegeven (zie Figuur 3).
Aan de westzijde van de ontgraving richting damwand en op enige afstand van het huidige spoor
werden resten van een (gedempt) slootprofiel geconstateerd.
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Foto 8: Moerneringsputten met opvullingen. De dunne band is de rest-veenlaag op het Laagpakket
van Wormer. De dikkere veenpakketten zijn de ‘restanten’ van ‘veenputranden, waarschijnlijk gelegen tussen de (commerciële?) moerneringsputten.

Foto 9: Moerneringsputopvulling op een zeer dun rest-veenlaagje; direct eronder ligt het Laagpakket van Wormer.
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21 nov. 2018
Wederom is dezelfde locatie van de vorige dagen bezocht; de aannemer graaft elke dag de put
verder uit. Vandaag brengt de aannemer tevens een 30cm dik zandpakket (werkvloer) aan. Dit is
voor ons ook prettig i.v.m. het beter kunnen betreden van het steeds natter wordende werkterrein,
ondanks dat de grondwaterstand reeds was verlaagd door een bronbemaling (van 2018). Voor dit
gebied is op de bodemkaart een grondwatertrap (GT) III weergegeven; dat is met hoge zomer- en
wintergrond-waterstanden. Afwezigheid van hoog grondwater is eigenlijk onwaarschijnlijk, omdat
de destijds aanwezige vijvers in de omgeving waterhoudend waren. Het gebied zuidelijk van het
werkgebied heeft een vast oppervlaktewater/streefpeil van NAP-1,8m en noordelijk ervan (‘de
Vesten’) heeft een streefpeil van NAP-0,9m. Dit betekent dat het grondwater in het plangebied
‘normaal’ mini-maal op NAP-1,8m moet hebben gestaan en zeker bij kwel. Als het grondwater dieper ligt kan dat veroorzaakt worden doordat het de riolering instroomt, omdat oudere riolering
‘altijd’ lek is. Riolering ligt veelal niet veel dieper dan 2m beneden het maaiveld, dus hier niet dieper
dan ca. NAP-3m. Het daardoor beïnvloedde grondwater, wat er tussenin ligt (‘opbolt’), staat altijd
veel hoger omdat sowieso riolering slecht draineert. In het rapport van ‘Craane’(lit.1) wordt nergens iets vermeld m.b.t. (hoge) grondwaterstanden. Ook zijn geen problemen gemeld bij het
(grond)boor-onderzoek (van 2013) om het (natte) veen en zeker nat zand, van het Laagpakket van
Wormer, tot ca. NAP-4,7m er uit te halen! Dat is des te vreemder, omdat het drijfzand wordt veroorzaakt door kwel. Daarom heeft de aannemer immers (diep) kwelremmende vloeistof aanbracht
via de her en der zichtbare ‘zwarte plastic buisjes’. Niet bekend is of er sprake is van zoete of zoute
kwel.
De aanwezigheid van (witte) brokken steen in dit gebied nabij het spoor was opvallend. De gevonden stenen hadden diverse afmetingen (zie Foto 10). Alle stenen of delen daarvan bruisen met zouzuur, waardoor het (grotendeels of helemaal) kalksteen moet zijn. De brokken kalksteen lagen
zowel in als op de deels ‘weggegraven’ (boven)grond. Van het grootse brok was 80x55x45cm
(lxbxh) zichtbaar. Van de kleinere stukken hadden de meeste een donkere (blauwe) kleur. De
grootste steen had waarschijnlijk al een geruime tijd aan de oppervlakte gelegen waardoor deze wit
was geworden aan de buitenkant. De steen lag tegen de oostelijke damwand aan (in context?). De
bovenkant van het brok lag ca. 50cm lager dan de bovenkant van de damwand. De hoogte van de
bovenkant van de damwand werd ingeschat op NAP-0,6m. Deze was qua hoogte vergelijkbaar met
de maaiveldhoogte bij de start van de werkzaamheden. Als de totale dikte/hoogte van deze steen
niet meer is dan 80cm (niet onmogelijk!) dan ligt die steen nog boven het door ‘Craane’ (lit.1) bij
boorpunt 016 aangegeven niveau van NAP-1,9m. Dat is de ligging van de grens tussen bovenkant
van de moerneringsopvullaag en latere opvullingen. De (gevonden) brokken kalksteen behoren dan
niet tot de periode van de moerneringsopvullingen, maar tot één van de vervolg-ophogingsfases. Zij
behoren zeer waarschijnlijk tot de activiteiten die daar toen hebben plaatsgevonden. Bij nader onderzoek blijkt de kleur van de brokken te variëren van ‘zwart’ (mogelijk zeer donkerblauw) tot wit.
Na het schoonmaken, wassen en drogen van de donkere stenen werd de opper-vlaktekleur na enige tijd (ook) wit. De in de buitenlucht gelegen stenen blijken na een paar maanden uiteen te vallen.
Nog veel later blijft er vrijwel helemaal niets (hards) meer van over. Van een blauwe/zwarte kleur is
overigens helemaal niets meer waargenomen!
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Foto 10: Het grootste gevonden brok kalksteen (l80xb55xh45cm) is behoorlijk hard; wit van buiten,
maar zwart/blauw van binnen. Met de schop kon er een scherf van afgeslagen worden. Bij de schop
liggen diverse andere in de omgeving gevonden kalkbrokken.

Langs de oostelijke damwand werd (ook weer) een profiel aangetroffen van een gedempte sloot.
Deze is vergelijkbaar met die van 20 nov’18 nabij de westelijke damwand. Beide (gedempte)
slootprofie-len lagen ook op ongeveer dezelfde afstand van het spoor. In het tussenliggende deel
van die sloot-(bodem/oever)profielen is vandaag zelfs zeer veel hard materiaal aangetroffen,
hetgeen zelfs met een schop ‘ondoordringbaar’ was. Nabij de oostelijke damwand konden diverse
artefacten uit de ‘demping’ gehaald worden, waaronder de drie hieronder weergegeven en bij
elkaar behorende scherven (zie Foto 11).
Waarschijnlijk maken de vandaag gevonden (oostelijke) en op 20 nov’18 (westelijke) gedempte
slootprofielen deel uit van eenzelfde voormalige zuidelijke sloot, die evenwijdig aan het spoor was
gelegen. Ook al het vandaag aangetroffen harde materiaal en de aangetroffen artefacten die gemeld werden op 16/19 nov’18 en 20 nov horen dan (zeer waarschijnlijk) niet bij/in de moerneringsopvulgrond(en) maar maken derhalve onderdeel uit van het gebruikte slootdempingsmateriaal. De
demping van die sloot zal gezien de opening van de spoorlijn (in juli 1868) ruim daarna hebben
plaatsgevonden.
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Foto 11: Vondst van 3 scherven van een kom/schaal, waarvan 2 aan elkaar passen met op één
daarvan een ingedrukt ovaal merk/cartouche (‘pottenbakkersmerk)’, met daarbinnen 3 kruisjes
(‘XXX’). Het geheel heeft een dikke omgeslagen rand. De doorsnede werd (in het veld) geschat op
ca.40 à 45 cm en de inhoudsdiepte zou wel eens 20cm kunnen zijn. Het deel van de wand direct
onder de ‘bovenring’ is vrij dun!
Onderstaande informatie, n.a.v. de in Foto 11 weergeven scherven, is ontvangen van Dicky:
De gevonden scherven zijn een deel van een melkteil (melktest of Zeeuwse teil). Dit soort teilen en
delen daarvan zijn veelvuldig gevonden bij archeologisch onderzoek nabij boerderij Hof Ravestein
te Grijpskerke (Walcheren). Een compleet exemplaar daarvan is in Foto 12 weergegeven. Die teil/
kom heeft een doorsnede van 36.6 cm, is 18 cm hoog en de onderkant heeft een zogenoemde
(onder)‘standring’ met een doorsnede van 12 cm; zie verder de archeologische tekening (Figuur 4)
voor twee exemplaren van de vondstlocatie Hof Ravestein. Bijna 40% van de in Grijpskerke
gevonden teilen dragen op de buitenzijde van de rand het ‘rondmerk’ ‘BOZ’ met daarboven een
drietal kruisjes (‘XXX’), hetgeen beide aanduidingen zijn voor ‘Bergen Op Zoom’. Zij zijn gedateerd/
vervaardigd tussen 1750 en 1900.
Eén exemplaar uit de vondstlocatie Hof Ravestein heeft een vergelijkbaar ovaal merk/cartouche
(‘pottenbakkersmerk’) als die op één van de gevonden drie scherven is aangetroffen met tevens
daarin de ‘drie’ kruisjes. Daarnaast was ook nog de (volledige) tekst “BERGEN OP ZOOM” aanwezig.
Naast de ovale cartouche en de (3) ‘XXX’n zijn de bij het spoor gevonden (schaal)scherven qua
vorm, rand, binnenring en kleur vergelijkbaar met het getoonde exemplaar uit de vondstlocatie Hof
Ravestein (zie Foto 12). Ook de geschatte afmetingen komen overeen met hetgeen door Dicky is
beschreven. De gevonden scherven zullen derhalve deel hebben uitgemaakt van een schaal uit
Bergen op Zoom en wijzen op een mogelijke productiedatum tussen 1750 en 1900. De scherven
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zullen, gezien de vondstlocatie in een gedempte sloot, onderdeel hebben uitgemaakt van het dan
beschikbare materiaal dat gebruikt is voor het dempen (na opening van de spoorlijn in 1868) van de
‘aangetroffen' sloot. Gezien de (mogelijke) leeftijd van de schaal zal het zeer waarschijnlijk niet een
daar lokaal in gebruik zijnde,‘gebroken/gestort’ voorwerp, maar afval dat hoogstwaarschijnlijk van
elders werd aangevoerd. Wel is het toevallig/merkwaardig dat er drie aan elkaar passende scherven
vlak bij elkaar werden gevonden , maar niet meer (andere) onderdelen zijn aangetroffen.

Foto 12: Voorbeeld van een compleet exemplaar van een melkteil (melktest of Zeeuwse teil) uit
Grijpskerke.
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Figuur 4: Archeologische dwarsdoorsneden en vooraanzichten van twee typische ‘BOZ’ melkteilen.
22 nov. 2018
Vanochtend was de aannemer bezig met het verwijderen van de rest van de bovengrond uit het op
één na noordelijkste vak dichtbij het spoor. Het daarbij ontstane profiel bestond uit een bovengrond van een grotendeels verrommeld /opgevuld pakket klei van meer dan 4m hoog met daar
onder een dun veenlaagje op een ondergrond van grijze klei. Tussen de diverse opgevulde moerneringsputten zitten nog veen-restanten (‘veen-putranden’) van de oorspronkelijke veenlaag de
beelden daarvan zijn vergelijkbaar met die zijn weergegeven op de Foto 6 en 8. De restanten van
het niet (verder) afgegraven veenpakket hebben verschillende hoogtes. Dit fenomeen werd ook
(weer) op veel plekken geconstateerd.
De in de bovengrond gevonden artefacten zijn beoordeeld door Dicky en Karel-Jan. De meeste
werden gedateerd op of rond de aanleg van de spoorlijn (ca. 1868). De gevonden oudere exemplaren zijn hier waarschijnlijk terechtgekomen bij de demping van (een) voormalige sloot(en) en/of
toen het rangeerterrein aan de zuidzijde werd gerealiseerd voor de aanleg van de (suiker)stroopfabriek, veiling, etc. onder gebruikmaking van ‘restafval’.
Op de ‘zand-werkvloer’ zal in dit deel van de werkput het ‘spoorweg/onderdoorgangs-dek’ geconstrueerd worden.
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23 nov. 2018
In het vandaag, en ook op 14 tot en met 21 nov’18 bezochte 2e vak aan de zuidzijde van het spoor,
waren over de totale vakbreedte grondprofielen zichtbaar met wederom restanten van moerneringsputten. Deze bestonden uit een pakket (veenput)opvullingen van klei- en veenbrokken met
daarbovenop recente ophogingslagen. Op een enkele plaats daartussen liggen nog restanten van
‘veenputranden’. Hiervan was de top van het veen zeer waarschijnlijk aangetast door latere afgraving(en) en waren vergelijkbaar met de constateringen elders. Na het afschaven werd niets aangetroffen dat op (bewonings)sporen, etc. kon wijzen.
27 nov. 2018
In het laatste deel van de ontgraving van de noordelijkste put/vak naast het spoor ‘ontstond’ (hier)
een relatief steil talud/profiel van ca. 5m hoog (zie Foto 13), hetgeen qua beeld vergelijkbaar was
met dat van 22 nov.’18. Dit talud zou wat langer door de aannemer gehandhaafd worden. Dit gaf
ons de mogelijkheid om dat profiel wat langer en nauwgezet(ter) te onderzoeken. De bovenkant
van het Laagpakket van Wormer is, op basis van een meting van een kraanmachinist, bepaald op
ca. NAP-3,7m. Op 15 nov’18 werd de diepteligging daarvan bepaald op ca. NAP-4m.Craane (lit.1)
vermeld een max diepteligging op ca. NAP-3,9m. Bij de ‘gemeten’ locatie lag (duidelijk) een laag van
afwisselend 15 tot 50cm rest-veen van de moernering. Op andere locaties in het talud variëren
deze van nihil tot vergelijkbare hoogtes. De bovenzijden van die lagen variëren derhalve tussen ca.
NAP-3,55m en NAP-3,2m. Het allerbovenste deel het profiel, dus ruim boven de moerneringsopvullingen, bestond (daar) geheel uit plaatzand(!).De ontgraving van de totale put ging tot een (eveneens door de aannemer gemeten) diepte van ca. NAP-5,2m. De dikte van het Laagpakket van Wormer dat vrij was gegraven bedroeg daarmee in totaal ca. 1,5m. Om redenen is nergens is het Laagpakket van Wormer niet nader onderzocht; zie hiervoor de Hoofdstukken 2 en 4 in [Aanvullingen]
en Conclusie{8})!
Er zijn in het bovengelegen profiel geen sporen van bewoning of artefacten aangetroffen.
Op een locatie iets oostelijker in het hetzelfde profiel werd tussen het rest-veen en de niet-homogene klei-opvullingslaag een dun donker bandje aangetroffen (zie Foto 14). Dit laagje was elders in
het talud (blijkbaar?) niet duidelijk (genoeg) om op te vallen! Merkwaardig is dat het horizontale
bandje niet altijd aansluit op de rest-veen(onder)laag. Op deze locatie is (tevens) sprake van een
restant van een ‘grote’ veen-vorst/droogte-scheur met kleiopvulling. Het bandje ging dwars door
de scheuropvulling heen. De grond onder het laagje heeft echter een iets lichtere kleur dan de
(totale) erboven gelegen moerneringsopvulgrond. Mogelijk is die lichtergekleurde grond afkomstig
van ‘ingestroomde’ ‘originele’ klei van het Laagpakket van Walcheren toen de scheur nog ‘open’
lag! Gezien de (grote) diepte van de scheur is dat wellicht een aanduiding dat het veen lange(re) tijd
zonder kleidek (‘open’) heeft gelegen. Als zich na de moernering nog een soort vegetatiebandje (of
door oxidatie van rest-veen) heeft kunnen ontwikkelen op de bodem van de moerneringsput, voordat deze door de mensen van destijds is opgevuld, zal de put dan ook weer een geruime tijd ‘open’
moeten hebben gelegen. Deze laagjes zijn in ons onderzoek overigens (verder) nergens geconstateerd (zie. bijv. Foto 7)!
Plaatselijk werden ruim boven het (onderste) vegetatiebandje nog twee dunne, eveneens horizontaal gelegen vegetatiebandjes gesignaleerd. Deze zouden de restanten kunnen zijn van bijv. voormalige (gedempte) slootbodems, van rioleringsbuislocaties of veroorzaakt door geheel iets anders.
In een ongeveer haaks op het beschouwde profiel gelegen talud aan de westzijde van dit vak werd
van onderaf respectievelijk een dikke laag grof veen, vervolgens een dunne laag ‘veraard’ veen en
daarop een laag blauw/groenige klei met schelpen aangetroffen!
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Foto 13: Bouwput-talud/profiel (> 5m) gelegen aan de zuidzijde van en evenwijdig aan het spoor,
dat door de aannemer wat langer werd gehandhaafd en nauwgezetter kon worden onderzocht.

Foto 14. (Detail aan de uiterste rechterkant/midden van het talud in Foto 13): Van onderaf:
Laagpakket van Wormer, dan veenlaag met in het midden een (scheve) veen-vorst/droogte-scheur
met ‘ingelopen klei’, waarschijnlijk opgevuld door overstroming van het destijds drooggevallen
veen, dan een ‘dun’ donker vegetatie/oxidatie-bandje (tevens de bodem van de moerneringsput)
en als laatste moerneringsputopvulgrond.
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30 nov. 2018
Op een andere locatie in het ‘tijdelijke’ talud van 27 nov’18 (zie Foto 13), leek het erop, dat er
(mogelijk) wat ‘interessants’ aanwezig zou kunnen zijn. E.e.a. lijkt te liggen bovenop een ‘veenputrand’, waarvan er verschillende in de directe omgeving werden aangetroffen. De bovenkant doet
denken aan ‘veraard’ veen. De eerste gevonden objecten betroffen plaatachtige dunne ‘kalkstenen’
resten van verschillende grootte. De aanwezigheid van kalk werd bevestigd door ‘bruisend’ zoutzuur. Er stonden afdrukken (onder)in van (‘platgeslagen’) rietstengels. Onder de objecten lagen
inderdaad restantanten van riet (zie Foto 15). Het riet zou in een sloot (bodem of talud) gestaan
kunnen hebben. Merkwaardig/toevallig is wel dat de sloot-bodem of taludaansnijding vrijwel dan
overeenkomt met de hoogteligging van ‘veraard’ veen! Ter plaatse van de laag met kalkstenen en
het riet waren nog wat ‘houtresten’ aanwezig. Daarnaast werd nog een zwarte (olieachtige?) substantie geconstateerd, die moeilijk van je handen te verwijderen was. Het kon volgens Dicky duiden
op verteerd veen, maar volgens Ruud ging om vettigheid van een ‘brandrest’. Op een nabije plek
werd nog zwarte ‘as’ geconstateerd (van?). Het eerder ‘geopperde’ is derhalve geen ‘veraard’ veen
en het geheel ligt waarschijnlijk ook niet op de top van rest-veen. Boven de 1e ‘vondstlaag’ zijn nog
fragmenten van aardewerk aangetroffen (één grijs-bakkend en één rood-tevens ruwwandig van
buiten). Verder lagen er een stuk van een rode baksteen, wat takken en andere ‘stenen’. Voor
details en vondsten van deze locatie wordt verwezen naar de Foto 15 t/m 18. E.e.a. zou echter ook
kunnen wijzen op een gedempte sloot. De gevonden artefacten kunnen dan de ’restanten’ zijn van
materiaal dat bij de demping van een voormalige sloot is gebruikt. Daarmee leek datering van de
artefacten niet zo relevant! Het is zo ook plausibel dat het destijds aanwezige riet in de sloot bij het
storten van het dempingsmateriaal er onder is samengedrukt.
Echter, gezien het aantal en toch diverse wel vreemde/onbekende artefacten, durfden we de mogelijkheid van een Romeinse (of andere) herkomst niet helemaal uit te sluiten. Het zou dan de
eerste (en mogelijk) enige ‘echte‘ gesignaleerde locatie daarvan binnen het plangebied (tot nu toe
kunnen) zijn! En wellicht dat dieper in het huidige talud daar nog iets (meer) van aanwezig zou
kunnen zijn, want buiten het talud was immers alles al weggegraven!
Een nader onderzoek, voordat wij e.e.a. (in context) verstoren, kon hopelijk over alle aspecten
meer helderheid verschaffen.
Dicky constateerde nog dat er ijzer zit tussen de plaatachtige dunne ‘kalkstenen’ resten.
Ook Dicky vond het daarom nuttig dat er nog een specialist naar komt kijken. Dit om het metaal en
de locatie nader te onderzoeken, om de mogelijkheden te bespreken en als het verstandig lijkt om
e.e.a. in het veld verder uit te graven. Ruud benadert daartoe Karel-Jan hoe hier mee om te gaan en
aansluitend werd Hans Jongepier (SCEZ) benaderd.
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Foto 15 Detail van de vondstlocatie: Een ‘kalk-ijzer’ plaatje, geheel bovenaan en rechts van het
midden (zie ‘goudgele’ kleur). ‘Boven’ de duimstok is het platgeslagen riet aanwezig.

Foto 16: Deel van de gevonden artefacten; tussen bril en ‘schraper’ liggen ‘kalk-ijzer’ plaatjes.
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Foto 17: Detail uit Foto 16 van de (bovenste) ‘kalk-ijzer’ plaatjes.

Foto 18: Een aantal (gewassen) artefacten uit de’ vondst’-locatie.
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4 dec. 2018 (Nader archeologisch onderzoek via SCEZ)

Foto 19: Op het >5m hoge talud (zie ook Foto 13) werd door Bas (links) en Ruud (mee)gezocht naar
aanvullende artefacten en archeologische sporen i.h.k.v. het ondersteunende SCEZ-onderzoek.
[onderstaande is grotendeels overgenomen uit het dagrapport van J. Jongepier (SCEZ) van 4 dec. 2019]

Nabij de Van Hertumweg vonden graafwerkzaamheden plaats voor de spoorwegonderdoorgang.
Het terrein was vrijgegeven, maar in overleg met de adviseur archeologie van de gemeente Goes,
verrichtte de AWN ter plaatse toch nog waarnemingen. Bij de onderzoeksbegeleidingswerkzaamheden van de AWN kwamen archeologische sporen en resten in een talud van een ca. 5 meter
diepe (recent gegraven) put tevoorschijn. In het gegraven talud waren sporen en resten te voorschijn gekomen, waarvan de div. AWN-leden dachten dat het (mogelijk) om resten van een kalkbranderij uit de Romeinse tijd zou kunnen gaan, die zich dan in de top van het Hollandveen bevonden. Ook was in hun onderzoek daar een dunne ijzeren plaat gevonden. De heer Kerckhaert heeft
de SCEZ daarom expliciet verzocht waarnemingen te verrichten en uitspraken te doen over de aard
en datering van de sporen en resten.
Resultaten:
De RD-coördinaten van de vondsten zijn bij benadering: 050970/390945. Het talud van de put is
over een (gering) oppervlak nabij de gesignaleerde/gemelde vondstlocatie (met de schop) opgeschaafd. Het bleek echter dat het geen veen was, maar waarschijnlijk een slootvulling, waarin
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allerlei takjes aanwezig waren. Ook werd een gave glazen fles en een deel van een schoen met
(rubberen) zool aangetroffen (zie Foto 20). Deze dateren waarschijnlijk uit het eind van de 19e of
uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Na deze constatering is geconcludeerd dat de ijzeren plaat
ook uit dezelfde tijd zal dateren. De vondsten, die zich op een diepte van ca. NAP-3m bevonden,
zijn niet meegenomen naar het Zeeuws Archeologisch Depot van de SCEZ. Ter plaatse, tussen ca.
NAP-3,55 en ca. NAP-3,8m, bevond zich een restant van (riet)veen van het Hollandveen. De onderkant van het Hollandveen zou op basis van eerdere (onderzoeks)metingen hier op ca. NAP-3,75/4,00m moeten liggen. Eronder was ‘klei’ van het Laagpakket van Wormer te zien.
[einde rapport J. Jongepier]

Foto 20: De in het SCEZ-onderzoek onder andere aangetroffen takjes en rietstengels, met puinresten
en een niet gebroken, vrijwel rechtopstaande, beugelfles (voor limonade?)
N.a.v. het zoekwerk i.s.m. Hans (SCEZ) is dus de inschatting van iets ‘Romeins of anderszins interessants‘ gevonden te hebben, ontkracht. Het betreft dus de demping van een voormalige sloot met
divers materiaal dat destijds voorhanden was en dat daardoor ook sporen van alle tijdperken in zich
kan hebben! Dus ook van de aangetroffen kalk-ijzer-objecten! Op basis van kaartmateriaal blijkt dat
tussen 1877 (na opening spoorlijn in 1868) en 1904 de sloten aan weerszijden van het spoor ter
plaatse van de onderdoorgang zijn gedempt Dit was waarschijnlijk nodig om de ontwikkelingen van
o.a. stroopfabriek (ca. 1910), het ‘bieten-lijntje’ naar de Zak van Zuid-Beveland (1927) en het
veilinggebouw-terrein mogelijk te maken. Er is dus in dit gebied inderdaad veel gegraven, gedempt
en opgehoogd. Een relatie met de op 21nov’18 aangetroffen ‘brokken kalksteen’, op een hoger
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niveau dan deze gedempte sloot, met de stroopfabriek is hierdoor een reëlere mogelijkheid. Dat de
demping van die voormalige sloot zal hebben plaatsgevonden voor 1904 strookt niet met de eerste
conclusie van Hans (demping mogelijk eind van de 19e eeuw), maar meer met de tweede conclusie
(eerste helft van de 20ste eeuw), omdat na 1930 rubber pas grootschalig werd gebruikt. Mogelijk
hebben er nog (tijdelijk?) deze en andere/nieuwere sloten gelegen, hetgeen dan tevens een
bevestiging kan zijn van de aanwezigheid van de eerder geconstateerde gedempte sloot op 20/21
nov’18.
Gezien het horizontaal liggende/platgeslagen riet lijkt het dat de vondslocatie zich zeer waarschijnlijk bevond op of nabij de bodem van die (voormalige) sloot. Uitgaande van een slootbodem op een
diepte van iets meer dan NAP-3m en het ‘oude (cultuur)maaiveld’ op een hoogte van ca NAP-1,9m
heeft de gedempte sloot daarmee een (reële) diepte gehad van ca. 1 á 1,5m.

Tot begin 2019 heeft de begeleiding stil gelegen, omdat de aannemer vrijwel geheel bezig is gegaan
met beton storten voor de verdere bouw van ‘elementen’. Deze waren onder andere nodig voor de
gecombineerde onderdoorgangsoverkapping/spoorwegovergang. De toegankelijkheid was daardoor zeer beperkt.
8 maart 2019
Door de aannemer waren aan de noordkant van het spoor aan weerszijden van het wegtracé van
de onderdoorgang, cunetten gegraven (richting Stadskantoor) t.b.v. het inslaan van benodigde
damwanden. Het zuidelijke cunet lag deels binnen het (oorspronkelijke) spoorwegtracé. Door de
bocht in het wegtracé ter plaatse, maakten de twee cunetten een hoek van ca. 300 met het spoorwegtracé.
Het eerste onderzochte cunet betrof de zuidelijkste van de twee.
Foto 21 geeft een beeld van het noordelijke talud daarvan. Opmerkelijk is de ongeveer in het
midden gelegen en aan de bovenkant scherp begrensde min of meer horizontaal gelegen dunne
zwarte band/laag. Aansluitend daar-onder zat een lichtere/grijze (uitspoel?)laag. De zwarte en
grijze lagen zijn vegetatie gerelateerd. De lagen bevonden zich op de grens van de opvulgrond van
de moerneringsputten en de later daarop aangebrachte ophooggronden. Onder de (dunne) horizontale zwarte laag waren diverse artefacten zichtbaar. Deze zaten echter juist alleen in de eronder
gelegen grijze laag maar wel geheel bovenin (zie Foto 22). De artefacten werden zowel in als buiten
het spoorwegtracé aangetroffen en dateer-den volgens Dicky uit de 15e/16e eeuw.
Het aan de over(zuid)zijde gelegen talud vertoonde hetzelfde beeld.
De diepte/hoogteligging van de zwarte en grijze lagen was in beide taludzijden ongeveer gelijk. Zij
lagen op ca. 1,3m (lengte van de schop) onder het niet tot nauwelijks verstoorde huidige maaiveld.
Voor de bepaling van de hoogteligging-van de lagen is uitgegaan van het ‘bemonsterde’ maaiveld
van ‘Craane’ (lit.1); deze lag hier op ca. NAP-0.6m.
De vegetatielagen zaten daarmee op een diepte van ca. NAP-1,9m. ‘Craane’ (lit.1) geeft aan dat in
boorpunt 016 een grens is aangetroffen op ca. NAP-1,9m met de vermelding dat het onderliggende
materiaal waarschijnlijk opvulgrond is van de moerneringsputten en dat toen de moerneringsputten
weer volgestort waren het ‘nieuwe’ maaiveld opnieuw in cultuur is gebracht. Dat betekent dat de
gevonden (zwarte en grijze) lagen qua ligging en achtergrond overeenkomen met dezelfde hoogte
van die door ‘Craane’ (lit.1) benoemde laag. Dit komt dan eveneens overeen met de door ons
gesignaleerde grens tussen de onderliggende opvulgrond van de moerneringsputten en de later
opgebrachte bovengrond. Deze lagen zijn derhalve niet, zoals eerst door ons eerst werd verondersteld, een aansnijding van een voormalige langs het spoorwegtracé gelegen sloot(bodem of talud).
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Bij nadere beschouwing blijkt dat overblijfselen/relicten van een bodem en/of talud van een sloot
bij een ‘aansnijding’ daarvan door graafwerkzaamheden/archeologisch onderzoek (opschaving)
vaak geen horizontale lagen laten zien door de V-vorm van zo’n sloot. Daardoor zijn zij ook niet op
dezelfde wijze zichtbaar op tegenoverliggende taluddelen van een cunet en (vrijwel) zeker niet op
dezelfde hoogte!
Onder de zandwerklaag in de cunetten waren nog duidelijk restanten van ‘veenputranden’ zichtbaar. De gevonden zwarte en grijze lagen zijn daardoor zeker (ook) niet de onderkant van een
moerne-ringsput (hier geschat op ca. NAP-4m).
Zij zijn ook niet de bovenkant van (mogelijk) ‘aaneengesloten verbindingslijnen’ van ‘veraarde’
topveenlagen van het Hollandveen die in de omgeving lagen op ca. NAP-2,7m.
Het tweede bekeken cunet lag noordelijk van het eerste op een loodrechte afstand van ca. 25m
daarvan. Daarmee ligt dat cunet (grotendeels) buiten de oorspronkelijke noordelijke begrenzing
van het spoorwegtracé (met haar ‘oude’ parallel lopende spoorsloten).
Op vergelijkbare hoogten werden hier ook weer de eerder genoemde (min of meer) horizontaal
gelegen zwart/grijze vegetatiebanden in beide zijden van dat cunet aangetroffen.

Foto 21: Locatie is gelegen ten noorden van het spoor en betreft het zuidelijke (damwand)cunet van
het wegtracé richting Stadskantoor. Te zien is hier de noordelijke wand van dat cunet. Duidelijk
zichtbaar is de horizontale zwarte vegetatieband die scherp aan de bovenzijde is en minder scherp is
begrensd aan de onderzijde. De bruin/grijze laag daaronder is aan zijn onderzijde matig begrensd.

33

Foto 22: Detail nabij Foto 21: Locatie met artefacten onder de bovenste (zwarte) vegetatielaag. De
scherpe grens aan de bovenzijde is markant. De bruin/ grijze onderlaag, met artefacten bovenin,
heeft vagere grenzen.
10 april 2019.
In diverse ontgravingen/cunetten aan de noordzijde van de spoorlijn werden weer horizontale
(zwarte/grijze) vegetatie (grens)lagen gezien op vergelijkbare hoogtes als op 8 maart’19 werden
geconstateerd. In Foto 23 is dat in het profiel iets onder het midden duidelijk te zien. In de ‘blauwige’ ophoog/bovengrond, op enige afstand boven de horizontale grenslaag zitten grote (zwarte)
veenbrokken. In de laag direct onder de grenslaag zijn die in de minderheid en veel kleiner. In deze
moerneringsopvulgrond is dat logisch, want veen was immers het doel van de moernering. De opvulgrond bestaat uit erin gestorte (m.m. erboven gelegen) klei met daarin waarschijnlijk (kleine)
resten van per ongeluk meegekomen stukken veen. In de bovengrond was, naast de veenbrokken,
ook nog puin aanwezig, wat kan wijzen op aanvoer van elders. De hoogste laag ophooggrond in het
profiel had het rommeligste karakter. Tussen de grenslaag en die met de grotere veen-brokken
werd een egalere klei-opvullaag aangetroffen met een zwakke ‘kromme’ bovenbegrenzing. Eronder
lijkt de grenslaag een evenredige breedte te hebben met die (bovenliggende) laag; onduidelijk wat
de oorzaak/aanleiding daarvan is. Alle grond boven de grenslaag is ophooggrond, maar omdat die
ook van elders/overal kan komen en dus ook uit een ondergrond waar nog veen(delen) in zat,
kunnen dat mogelijk door de diverse ‘bewerkingen’ (min of meer grote) brokken zijn geworden.
Op diverse plaatsen (niet zichtbaar in Foto 23) werden, ruim onder de horizontale grenslaag en
tevens onder het in het cunet gestorte zand, ook veenmoerneringen waargenomen met daarbij
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eveneens verstoorde moerneringsopvullagen. Onder een nog dieper gesignaleerde gelegen restveenlaag lag het Laagpakket van Wormer dat bestond uit een bovenlaag van klei en dieper gelegen
zeer waterhoudend kleiig zand.

Foto 23: Beeld van de horizontale vegetatie-grenslagen zoals die in diverse ontgravingen/cunetten
aan de noordzijde van de spoorlijn werden aangetroffen. Ter vergelijking zie ook Foto 21.
12 april 2019.
Deze dag hebben de laatste ontgravingen van de aannemer plaatsgevonden, waarbij de spoordijk
met resterende onderliggende lagen werden ontgraven. Dit was de dag waarop waarschijnlijk de
laatste (‘droge’) archeologische waarnemingen in het werkterrein konden plaatsvinden. Onderin
het ontgraven spoortracé is een gemetselde ‘relatief moderne’ fundering aangetroffen (zie Foto
24). Niet duidelijk is op welke diepte dit ongeveer was gelegen, maar wel ruim boven de top van
een moerneringsopvullaag. Het is niet bekend waarvan deze fundering een onderdeel is geweest.
De fundering is opgeruimd en niet nader onderzocht. Mogelijk bestaat er een relatie met de ‘rode’
poeren/blokken tussen/in het spoor die te zien zijn in Figuur 5.
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Foto 24: Gemetselde fundering gelegen in het ‘oorspronkelijke’ spoorwegtracé.
15 april 2019
Vandaag gaat er in het (diepste) gedeelte van de door de aannemer gegraven put water ingelaten
worden om de bodem verder te kunnen verdiepen met een (pers)baggervaartuig. Dit, omdat i.v.m.
het drijfzand, dat niet meer kan met reguliere kranen. Als de definitieve diepte is bereikt wordt dit
gedeelte daarna niet leeggepompt, maar wordt er onderwaterbeton op de bodem aangebracht.
Het Laagpakket van Wormer, dat zo over een groot traject tot een diepte van ca. NAP-11m in en
naast het spoortracé wordt weggehaald, wordt zo niet zichtbaar. Door het opzuigen tot de gewenste diepte betekent tevens dat de onderliggende grond, met eventuele artefacten, etc., op-/weggezogen gaat worden. Dus de hoop om daar nog archeologische sporen (en in context) aan te treffen, gaan hiermee ‘in rook op’. De eventueel aanwezige grotere/zwaardere artefacten zullen in de
ondergrond van het tracé achterblijven en begraven worden onder de aan te brengen betonlaag.
Op een centrale locatie zal het opgezogen materiaal in een ‘scheider’ vervolgens ontwatert worden.
De hoop is er nog, om als er toch nog iets bijzonders zou worden meegezogen, het mogelijk zou zijn
e.e.a. daar alsnog te kunnen bekijken en/of eventueel er uit te halen!
9 mei 2019
Het door het baggervaartuig uit het onderwater gezette tracé opgezogen materiaal wordt helaas
niet (actief) gezeefd in de ‘water/slib/zand-scheider’. In twee om en om gebruikte bakken bezinkt
het vrij zware (‘zand’) mengsel. Het overtollige water met ‘slib’, etc. wordt teruggepompt naar het
baggertracé voor ‘hergebruik’. Het zware mengsel wordt er uitgelepeld en met waterdichte transportmiddelen vervoerd naar de stortlocatie nabij ’t Smoske’. De aannemer gaat uit van ‘herbruik36

baar’ (Laagpakket van Wormer)zand! Bij een inventarisatie bij de scheidingsbakken blijkt dat er
niets is waar te nemen aan artefacten etc. Zelfs de gedachte dat hier mogelijk nog iets zichtbaars
naar boven zou kunnen worden gehaald, wordt hiermee (ook) teniet gedaan. Het zandige mengsel
uit de scheidingsbak moet op de stortlocatie verder ontwateren via de ondergrond. Door het waterrijke grondmengsel wordt het te gevaarlijk en derhalve was het verboden die stortplaats te betreden. Dus als er nog iets mee zou zijn gekomen is dat onmogelijk (direct) te vinden!
10 mei 2019
In de voor de toeritten gemaakte taludprofielen aan de noordzijde van het spoor waren bij de
graafwerkzaamheden de reeds op 8 maart en 10 april’19 vermeldde (horizontale) vegetatiebanden
ook weer aanwezig.
De ondergrond in het te verdiepen tracé wordt nog steeds verder verdiept en ‘ontwatert’. Naast
het ontwateringsdepot voor het vrijgekomen zandige materiaal is er nog een stort waar de met
kranen weggegraven grond uit de toeritten met vrachtwagens naartoe wordt gebracht. Daarbij
komen nog wel wat artefacten tevoorschijn. Uit belangstelling/nieuwsgierigheid zijn aan de bereikbare randen, onderdoor een prikkeldraadafzetting, nog enkele artefacten meegenomen. Hierbij
waren diverse scherven van aardewerk, potjes en een kloostermop met metselspecie eraan.
Doordat er geen nader onderzoek aan gedaan is (inschatting niet waardevol!), is verdere informatie
niet beschikbaar!
25 mei 2019
De (actieve) AWN-begeleiding voor de ontgraving van de spoorweg-onderdoorgang is vandaag
afgesloten.
De van de gemeente geleende spullen zijn teruggebracht.
De AWN kan alleen nog op de storthopen gaan kijken, wellicht met metaaldetectoren; je weet
immers maar nooit! Hoelang de stort(hopen) nog blijven liggen, voordat deze over welke/diverse
terreinen worden uitgevlakt, is onbekend.
Rest nog het schrijven van deze rapportage.
26 febr. 2020
Vandaag werd een uitnodiging van de gemeente voor de feestelijke opening van onderdoorgang
ontvangen. Dat werd echter afgezegd i.v.m. de heersende Corona (Covid19) pandemie!
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7.Conclusies
{1}
Voorafgaande aan de begeleiding zijn geen specifieke/ concrete vragen gesteld door de
opdrachtgever(s). Het ging bij de gemeente m.n. uitsluitend om zaken die niet in het (veld)booronderzoek waren gezien en/of konden worden geconstateerd.
Belangrijke archeologische vondsten zijn bij de AWN-begeleiding niet gedaan. Wel zijn mijns inziens
aanvullende onderbouwende aspecten aan de orde gekomen. Ook is bevestigd dat in het onderhavige gebied inderdaad van alles is gebeurd/verstoord. Dat ging van kleinschalige tot grootschalige
moerneringen met diverse hoogtes/restanten van (rest)veen en andere vergravingen/aanpassingen
voor diverse werken, zoals voor het dempen van sloten, doen van ophogingen, etc.
Terecht was het dus (ook n.a.v. de bevindingen van de AWN-begeleiding), dat vooralsnog (!) het
grootste deel van het plangebied/AWN-werkterrein archeologisch was vrijgegeven. Voor een
(eventueel) besluit tot het wel of niet vrijgeven van de rest van het (totale) gebied wordt verwezen
naar Conclusie {3g} en de ‘Openstaande Vragen’ ,A- en ,E-.
{2}
Het ‘luxe’ afsluitdopje van een ‘limonadefles’ (zie Foto 3), de brokken kalksteen(zie Foto 10),
de scherven van een melkteil (zie Foto 11) en de plaatachtige kalkstukken met ijzer erin (zie Foto 16
en 17) zijn ‘trofeeën’ die n.a.v. de AWN-begeleiding tevoorschijn zijn gekomen.
{3a} Via Craane (lit.1) werd een beeld van de ligging van (de restanten van) het Hollandveen in
het plangebied verkregen. De ‘veraarde’ veentoppen hebben een ‘verloop’ tussen ca. NAP-1,8m en
ca. NAP-2,7m; voor het ontstaan van ‘veraard ’veen wordt verwezen naar Conclusie ,3c-. Op de
bezochte locatie nabij boorpunt 002 (zie Foto 2) ligt het ‘veraarde’ veen waarschijnlijk op een/het
diepste punt. De onderkant van het veen ligt op het Laagpakket van Wormer dat ligt tussen ca.
NAP-2,7m en ca. NAP-3,9m. Het lijkt erop dat de ligging van het (‘veraarde’) veenpakket en de
hoogteligging van het Laagpakket van Wormer een relatie hebben. De bovenkant van het verstoorde/gemoerneerde restant (niet ‘veraarde’) Hollandveen werd door ‘Craane’ (lit.1) aangetroffen
tussen ca. NAP-2,2 m en ca. NAP-3,6 m. Bij de grootste dieptes daarvan is er soms nog maar een
rest-veen-laag over van minder dan 5cm. Tevens ligt het Laagpakket van Wormer daar ook het
diepst! Opvallend is dat op diverse plaatsen het ‘veraarde’ topveen soms lager ligt dan de bovenkant van restveen-lagen van andere moerneringen elders. De bovenkanten van de ‘veenputranden’
zijn op veel plaatsen door ‘oude’ en mogelijk ook door recentere vergravingen aangetast en/of
‘verwijderd’. De destijds nog aanwezige restanten van de ‘veenputranden’ zijn daardoor soms
verdwenen en wellicht gebruikt bij (andere/jongere) ophoogwerkzaamheden en kunnen zo
mogelijk weer als veen-kluiten her en der in ophooggronden aangetroffen worden.
{3b} De ‘horizontale’ ligging van ‘veraard’ veen was bij de ontgraving voor een rioleringsput (zie
Foto 2) duidelijk zichtbaar. Dit betekent dat hier mogelijk een originele context is aangetroffen van
een veentop, als tenminste het (eventuele?) veen boven het niveau van het ‘veraarde’ veen destijds niet is aangetast (door?)!
{3c} ‘Veraard’ veen ontstaat (als ‘bodem’) wanneer veen langere tijd aan de lucht/oppervlakte
wordt blootgesteld en/of door menselijk toedoen zoals bijv. in de IJzertijd en/of Romeinse tijd het
geval kan zijn geweest. Dat het veen langere tijd voor veraarding ‘open’ heeft gelegen is (hier)
aannemelijk te veronderstellen door bijv. de vondst van een (daarna dichtgeslibte) veen-vorst-/
droogte-scheur (zie Foto 14).
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Via een ‘dwarsdoorsnede-projectie’ van de aangegeven ‘veraarde’ ‘veentoppen’ op de boorpuntenlocatiekaart van Craane’(lit.1) werd een ruimtelijk/oppervlakte-beeld van de hoogteligging van de
‘oorspronkelijke’ veentoppen verkregen. Het lijkt erop dat de (‘veraarde’) veen(toppen) deel
uitmaken van een (‘oud’) golvend (cultuur?)landschap; zie verder Conclusie {7c}. Daarnaast blijkt
dat het hoogste deel van het ‘oorspronkelijke’ veen, inclusief de zuid/oostelijk gelegen rotonde
(Poelplein), ligt tot aan halverwege de spoorlijn. Bij het Poelplein kan sprake zijn van een ‘veenbult’
of ‘veenrug’ die dan een ‘oost/west-richting’ heeft. ‘Craane’(lit.1) spreekt van een mogelijk ‘veeneiland’.
{3d} In de onderste veenlagen werd vaak een soort bosveen met resten van ‘rode’ wortels aangetroffen. Een dik, in zo’n veenlaag gevonden ‘object’, bleek afkomstig te zijn van een boom (tak of
stam?). Er zat ook nog een stuk bast met noest aan. Er moeten derhalve binnen het plangebied,
zeker gezien ook andere aanwijzingen, bomen hebben gestaan in/op het veen (elzen vanwege de
rode kleur?) en mogelijk zelfs vrij onderin. Het boven het bosveen liggende veen bevatte vaak
(meer) resten van waterplanten, dat aan kan geven dat er daarna een tijd met waarschijnlijk
(weer/afwisselende?) periodes met nattere milieus zijn geweest.
{3e} Door de begeleiding van de AWN is het beeld van de diverse vormen van moernering en
restanten daarvan in het (plan)gebied duidelijker geworden. Hoe de diverse resthoogtes van het
veen concreet tot stand zijn gekomen (de verschillende processen daarbij) na het verwijderen van
de bovenliggende klei is niet duidelijker geworden. Het beeld van de moerneringen dat door
‘Craane’ (lit.1) is geschetst op basis van zijn grondboringen, wordt door de AWN- begeleiding bevestigd. Ook de diepteliggingen van de diverse lagen die in de begeleiding zijn gemeten komen grotendeels overeen met de waarden uit het (veld)booronderzoek. Wel is met ons onderzoek e.e.a. verder onderbouwd en zal (wellicht) ook bij vervolgonderzoeken gebruikt kunnen worden.
Nabij het spoor is het diepst (commercieel!?) gemoerneerd met vaak een rest-veenlaag van 5cm tot
nihil. Die locaties liggen daar waar het Laagpakket van Wormer ook het diepst aanwezig is (ca. NAP4m). De (geringste hoeveelheid) veentoppen liggen daar ook het diepst (ca. NAP-2,7m). Rond het
Poelplein ligt het Laagpakket van Wormer op ca. NAP-2,95m en liggen de veentoppen (ook) veel
hoger (gemiddeld ca. NAP-1,9m). Afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid opvulklei bestond
een gemoerneerd landschap daarna hetzij uit een klei of een met veen gemixt (hollebollig) oppervlak. Nabij het spoor zijn volledig met klei (soms zelfs ruim) opgehoogde moerneringsputten aangetroffen. Richting Poelplein zijn meer (‘veraarde’) veentoppen aanwezig en is mogelijk (ook) de
moerneringsactiviteit hier gestart. Dit is wellicht veroorzaakt door een minder dikke bovenliggende
kleilaag van het Laagpakket van Walcheren. Voorafgaande aan latere ophogingen zal het daardoor
hier waarschijnlijk een meer ‘hollebollig’ landschap zijn geweest.
{3f}
De moerneringsput in Foto 2 is dichtgegooid met de op het veen gelegen blauwe klei of de
put is (later?)‘ dichtgeslibd’ door overstroming(en); zie voor het laatste Conclusie {5}. Tot hoe diep
de blauwe klei steekt in relatie tot een mogelijke ‘menselijke’ (eerdere?) opvulling met klei van het
Laagpakket van Walcheren kon helaas op deze locatie niet nader worden onderzocht door de werkzaamheden van de aannemer. In diverse door ‘Craane’ (lit.1) ‘aangeboorde’ en de met Foto 2 vergelijkbare moerneringsputten richtin Poelplein werden vaak grote rest-veenlagen aangetroffen.
Deze varieerden tussen de 50cm en 75cm (met een uitschieter tot 105cm!). De hoeveelheid (cm’s)
van het daar gewonnen veen kon door het soms ontbreken van ‘veraard’ veen, niet altijd bepaald
worden. In het werkterrein werd de hoeveelheid (destijds) ‘winbaar’ veen, gebaseerd op informatie
uit de boorstaten en ons onderzoek gemeten ‘complete’ ‘veenputranden’ met ‘veraard’ veen
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bepaald op ten minste 0,8m tot max. 1,8m. Daarmee is dat wat dan ‘weggemoerneerd’ werd dus
soms relatief weinig! In de moerneringsopvulklei van Foto 2 zijn een tweetal kleine (gemoerneerde?) veenresten/-brokken te zien. Deze zijn er mogelijk in terecht gekomen doordat er in de omgeving mogelijk nog rest-brokken lagen van de moernering. Die aanwezigheid en het beeld van de
moernering zou er mogelijkerwijs op kunnen duiden dat er hier en daar onnauwkeurig (gehaast?)
werd gewerkt in vergelijking met de commerciële moerneringen nabij het spoor met soms restveenlagen van 5cm of minder. Het kan zijn dat er op de (‘niet commerciële’) locatie(s), zoals behorende bij Foto 2, mogelijkerwijs de moerneringen niet echt nauwgezet zijn uitgevoerd. Zou er daarom hier sprake kunnen zijn van wilde moerneringen? Zie verder ook ‘Openstaande Vraag {A}.
{3g} Op/in de ‘veraarde’ veentoppen zijn door ‘Craane’ (lit.1) en ook in ons onderzoek nergens
Romeinse/IJzertijd-artefacten aangetroffen. De toevalstreffer bij het booronderzoek was daarvoor
waarschijnlijk (te) klein. In ons onderzoek zijn daarvoor ook een (te) gering aantal ‘veraarde’ veentoppen gesignaleerd. En deze waren qua bijbehorende lengte/oppervlakte(?) ook vrij klein. Omdat
de opzijgezette kleigrond gebruikt werd voor de opvulling van moerneringsputten zullen de op het
veen gelegen artefacten veelal in een moerneringsput terecht zijn gekomen of elders in de demping van een andere put of laagte; maar vrij zeker zijn verstoord en mogelijk mee zijn afgevoerd bij
de veenwinning. Er is dus een kleine kans dat artefacten op de (‘veraarde’) veen-topranden (en in
context) kunnen worden aangetroffen. Slechts een paar keer (zie de dagrapporten van 16/19, 20 en
21 nov 2018) zijn, zowel aan de westelijke als oostelijke kant in dezelfde ontgraven spoorbak, en er
tussen in, in de (grijze) opvulklei van ‘moerneringsputten’ artefacten gevonden. De oudste dateren
uit de Middeleeuwen en lagen niet in context! Omdat de genoemde vondstlocaties zich bevonden
op vrijwel dezelfde afstand van het spoor, is het dus waarschijnlijk dat alle artefacten lagen in een
en dezelfde ‘opvulling’ van een sloot die evenwijdig aan het spoor lag.
Overigens zijn door ‘Craane’ (lit.1) en ook in ons onderzoek verder nergens (meer!) artefacten in de
opgevulde moerneringsputten aangetroffen, maar wel er boven(op). De door ‘Craane’ (lit.1) in
boorpunt 026 aangetroffen artefacten op het ‘veeneiland’ behoren waarschijnlijk alle bij de (sub)recente bebouwing langs de Van Hertumweg?
Dit kan betekenen dat in het (hele) plangebied ‘geen’ Romeinse/IJzertijd-artefacten zijn geweest
en mogelijk dus ook niet op het veen-eiland!
{4}
Geconstateerd werd dat in een diepere ontgraving voor het verleggen van een rioolput (zie
Foto 2), direct op het ‘veraarde’ veen ‘veenaangroei’ heeft plaatsgevonden. De kleihoogtes van het
Laagpakket van Walcheren in de (oorspronkelijke) poelgebieden zullen (na onderzoek) een dikte
hebben gehad die varieerde tussen 1 á 2m. De kleidikte op de plaatsen waar als eerste gemoerneerd werd was waarschijnlijk het geringst. De kans bestond dus dat men daar soms te weinig opvulmateriaal had om het verwijderde/gemoerneerde veenpakket te compenseren. Dat betekent
dan dat het veen en/of het ‘veraarde’ veen daardoor (mogelijk weer en langer) aan de oppervlakte
kwam te liggen. Na het proces van moernering(en) en (eventueel) deels opvullen daarvan met de
erboven gelegen klei, is het toen ontstane maaiveld een aanzienlijk stuk lager komen te liggen. De
bovenkant (maaiveld) van het Laagpakket van Walcheren, hier geschat op gemiddeld NAP +0,5m,
kan zo mogelijk verlaagd zijn tot ca. NAP-1m. Daarmee zal het gebied dus ook (veel) natter zijn
geworden. Het laagst gelegen (veen)gebied bleef daardoor langere tijd steeds (te) nat voor een
(goede) grasland/cultuurexploitatie. De steeds hoger wordende zeespiegel zal daar ook niet positief
aan hebben bijgedragen. Op de onderzochte locatie nabij boorpunt 002 lag de ‘veraarde’ veentop
op ca. NAP-2,7m. Dat is een van de diepst gelegen punten met ‘veraard’ veen. Die lag zelfs ca. 80cm
lager dan het niveau van ca. NAP-1,9m dat door Craane (lit.1) in boorpunt 016 werd aangetroffen,
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als zijnde het niveau van een (‘oud’) cultuur/maaiveld. Daardoor was de kans op veen(aan)groei in
dit soort lage gebieden ter plaatse van het ‘openliggende’ (‘veraarde’) veen goed mogelijk. Het is
daarom niet ondenkbeeldig dat er een nat/veenachtig maaiveld is ontstaan in de laagste delen. De
aanwezigheid van een dun zwart bandje op de bodem van een later ‘opgevulde’ moerneringsput
geeft aan dat moerneringsputten waarschijnlijk langere tijd open hebben gelegen, zodat daardoor
veenaangroei mogelijk was (zie Foto 14). De aanwezigheid van V-vormige greppels (zie in Conclusie
{5}), die benodigd waren als extra ontwateringsmiddel kunnen de gedachte bevestigen van de (te)
natte omstandigheden! Overigens is bekend dat veel poelgebieden ruim tot in de jaren ’60 van de
vorige eeuw nog veelvuldig last hadden dat zij de hele winter onder water (’te blinkert’) stonden.
{5}
De blauwe klei op-/inslibbing van de V-vormige greppel (zie Foto 2) en moerneringput zal
hebben plaatsgevonden tijdens een of meerdere overstromingsperioden na het graven van de Vvormige greppel. Tijdens het onderzoek in de maand juni’18, zijn dit soort greppels veelvuldig, vaak
met een nog grotere V-vorm, waargenomen, maar altijd met blauwe kleiopvullingen. Omdat er
geen veenaangroei in en boven alle V-vormige-greppels heeft plaatsgevonden dateren deze van
(ruim?) na de moerneringen. Wat de moerneringsputten betreft kan klei-inspoeling ‘pas’ plaatsgevonden hebben als er sprake was van geen of een gedeeltelijke opvulling. De aanwezigheid van een
zwart (oxidatie?)bandje onderin een moerneringsput kan het beeld ondersteunen dat die put(en)
langere tijd open heeft(hebben) gelegen (zie Foto 14). Echter is er naar dat soort bandjes niet
concreet gezocht en zijn verder ook niet (meer) geconstateerd; of was de kans daarop wellicht niet
zo groot om die in (‘oude open geleggen’) moerneringsputten aan te kunnen treffen! Zie ook Openstaande vraag {B}.
In Foto 2 ziet het eruit dat de ‘veenaangroei’ de moernerings-put met blauwe klei-inspoeling heeft
overdekt; er is dan een mogelijkheid van twee of meerdere/verschillende periodes met klei-inspoelingen/overstromingen of is er hier sprake van een (scheef) opgeschaafd talud die het beeld vertekent! Onderzoek naar veenaan-/overgroei, omdat het alleen in de beginfase van het onderzoek
werd geconstateerd en door onbekendheid daarmee, heeft dat verder niet (meer) plaatsgevonden!
In de moerneringsputten, gelegen op de hogere veengronden blijkt, in tegenstelling tot de lager
gelegen putten (zie Foto 1, 2 en 5), dat alleen (grijze) klei van het Laagpakket van Walcheren aanwezig is. De hogere gronden lijken daardoor ‘gevrijwaard’ te zijn van overstromingen. Mogelijk
werd er ook niet al te veel (jonge blauwe?) klei in totaliteit aangevoerd, zoals bij de afzetting van
het Laagpakket van Walcheren gebeurde, wegens de reeds aangevangen inpolderingen? Was het
wellicht ook een andere klei dan die (oudere!) van het Laagpakket van Walcheren en/of heeft deze
klei geen tijd gehad om (aan de lucht) te verweren (grijs te geworden)?
Overstromingen/dijkdoorbraken vonden overigens regelmatig plaats voor en ook nog na het jaar
1200. Dat jaar wordt door diverse onderzoekers genoemd als mogelijke tijd van het ‘ontstaan/realisatie’ van de ringdijk Goes/Yerseke. Op basis van deze informatie is het dus mogelijkdat bepaalde
(‘wilde’?) moerneringen dus zelfs hebben kunnen plaatsvinden (zelfs ruim?) voor het jaar 1200!
{6}
Boven de moerneringsputopvullingen worden (veel) meer veenbrokken aangetroffen dan
erin. Zelfs worden er in die opvullingen soms helemaal geen aangetroffen (zie de Foto 21 en 23). De
opvullingen zijn ontstaan door het gebruik van de bovenliggende/opzijgezette klei. Bij terugstorting zal er wel eens een stuk(je) veen er per ongeluk in terecht zijn gekomen (het doel was immers
veenwinnig). De diverse verstoorde/verrommelde lagen bovenop de moerneringsputvullingen zijn
er in latere tijd opgebracht. Die grond kan (daarbij) ook uit niet gemoerneerde delen en/of van
elders komen, waardoor mogelijk meerdere en grotere brokken veen zijn meegekomen. Het onderscheid tussen beide opvullingslagen is daardoor vaak goed te duiden.
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{7a} Op de grens tussen de grond behorende bij de opgevulde moerneringsputten en de erboven
liggende ‘verommelde’ ophooglagen werd ten noorden van het spoortracé op diverse plaatsen een
zwarte vegetatielaag aangetroffen (zie Foto 21, 22 en 23) met daaronder een bruin/grijze laag.
Voor de bruin/grijze laag wordt verwezen naar Conclusie {7b}. De bovenzijde van de zwarte laag is
overal scherp begrensd, zodat het zeer waarschijnlijk een door de mens gemaakt (min of meer)
‘geëgaliseerd’ maaiveld zal zijn. Verwacht wordt dat dit dan ook dezelfde grens is die door Craane
(lit.1) in boor-punt 016 is beschreven op een hoogte van ca. NAP-1,9m, met de vermelding: het
onderliggende materiaal betreft waarschijnlijk opvulgrond van de moerneringsputten en tevens het
feit dat nadat de moerneringsputten volgestort waren het nieuwe maaiveld opnieuw in cultuur is
gebracht. De ‘verrommelde’ grond bovenop die laag, is er dus in een later stadium opgebracht.
{7b} Onder de scherp afgetekende zwarte vegetatielaag zat een bruin/ grijze laag (zie Foto 21,
22 en 23) waarvan zowel de boven- als benedenbegrenzing vaag was. Op diverse plekken geheel
bovenin die laag werden artefacten aangetroffen, zoals scherven, (bak)stenen(resten), stukjes
gekleurd glas, etc. Deze bevonden zich zowel in als aan weerszijden van het (oude) spoor-wegtracé
en dateren volgens Dicky uit de 15e/16e eeuw. Gezien het feit dat de gevonden ‘losse’ artefacten
aangetroffen werden op verspreide, niet geconcentreerde locaties/clusters en op vaak duidelijke
afstanden van elkaar, maar altijd wel op dezelfde hoogte in het profiel, is het te verwachten dat zij
daar waarschijnlijk terecht zijn gekomen net voor of vanaf de start van het (‘grootschalig’) in landbouwkundig in gebruik nemen van het nieuwe maaiveld na de moerneringsopvulperiode (zie ook
Conclusie {7c}. Aanvoer van deze artefacten kan gebeuren door bijv. het deponeren van beerputafval waarbij erin gevallen delen van potten/pannen en toevallig aanwezige (breuk)stenen meekomen. Ook het toepassen van lokale verhardingen kan een bron zijn. De moerneringen hebben o.b.v.
de datering van de artefacten dus zeker voor de 15e/16e eeuw plaatsgevonden. Het landbouwkundig gebruik van het cultuurgrasland dateert mogelijk pas (grootschalig?) vanaf de 16e/17e eeuw.
De vage onder en bovengrenzen kunnen komen door onregelmatige opvullingen van de moerneringsputten en/of egalisaties. Maar de onderste wordt beter verklaard met een uit de bodemkunde
bekend fenomeen van ‘regenuitspoeling’ van een vegetatielaag naar beneden toe. Uitspoeling kan
alleen maar plaats vinden op wat hogere/drogere gronden, waar regenwater kan infiltreren. Het
blijkt dat de zwarte/grijze grondlagen ca. 80cm hoger (en dus ook droger) liggen dan de ‘veraarde’
veengronden ten zuiden van het spoor. Gezien de afmetingen van de (grijze) ‘uitspo-lingslaag’ zal
dit behoorlijk lang (mogelijk eeuwen) hebben plaatsgevonden; zelfs tot ca. 1850 omdat toen met de
spoorlijn werd begonnen.
{7c} De hoogste ‘veraarde’ toppen zijn geconstateerd rond het Poelplein en liggen op een gemiddelde (maaivelds)hoogte van ca. NAP-1,9m. Dat is vergelijkbaar met de door ‘Craane’ (lit.1) in boorpunt 016 en een door ons eveneens aangetroffen grasland(cultuur)landschap/ maaiveldsgrens nabij
het spoor op een hoogte van ca. NAP-1,9m. Zouden de ertussen gelegen ‘veraarde’ toppen, als verbinding, deel hebben uitgemaakt van de twee hiervoor genoemde maaivelden? Zou zelfs daarmee
het diep(st) aangetroffen (‘veraarde’) veen (op ca. NAP-2,7m) daar een onderdeel van hebben kunnen uitmaken? Echter zowel door ons als door ‘Craane’ (lit.1) is nergens een soort ‘verbindingslaag’, tussen de afzonderlijke ‘veraarde’ veentophoogtes, in/op/boven de (opgevulde) moerneringsputten geconstateerd. Dat soort vegetatielagen zouden immers ontstaan kunnen zijn na het gedeeltelijk of volledig dichtgooien van de moerneringsputten! Omdat de bovengrond nabij boorpunt 002
(zie Foto 2) reeds was weggegraven kon niet worden geconstateerd of daarin eventueel zo’n vegetatielaag als onderdeel van een mogelijk hoger gelegen cultuurlandschap aanwezig was. In diverse
boorpunten van het onderzoek van ‘Craane’ (lit.1) zijn, in situaties met of zonder veentoppen, in de
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hoger gelegen grondlagen op ‘vergelijkbare’ hoogtes wel resten van vegetatie en/of (ijzer)-roest
(uitspoelings-)verschijnselen aangetroffen. Die verschijnselen waren aanwezig op 1m á 1,5m onder
het (‘begin’)maaiveld van ca. NAP-0,6m/-0,9m, dat tijdens het booronderzoek (nog) aanwezig was;
dus maximaal tussen NAP-1,6m en NAP-2,4m. Dit wijst daarmee op een bodem met een redelijke
ontwatering, behorend bij een oud maaiveld/cultuurlandschap, gelegen boven het niveau van het
‘veraarde’ veen. E.e.a zou dan kunnen aansluiten op de ‘veraarde’ veenlaag van het Poelplein en
het maaiveld van NAP-1,9m nabij het spoor. Zou er daarmee toch sprake geweest zijn van een
grootschalig ‘uitgestrekt/aaneengesloten’ landbouwkundig/cultuur (‘Poel’) grasland(schap) direct
ten zuiden van het Middeleeuwse Goes!
{8}
Craane (lit.1) meldt op basis van zijn grondboringen (tot ca. NAP-4,7m) dat de ‘diepste(!)’
waarde waarop het Laagpakket van Wormer werd aangetroffen ca. NAP-3,9m bedroeg. De door
ons bepaalde grootste diepte bedroeg ca. NAP-4m. Craane (lit.1) vermeld: de afzettingen bestaan
grotendeels uit matig siltige, soms licht humeuze klei met rietresten. In enkele gevallen zijn binnen
het Laagpakket van Wormer zandbandjes aangetroffen. Alleen in één boring is een duidelijke zandlaag aangetroffen. Er zijn op basis van de resultaten van het (veld)booronderzoek geen (concrete)
aanwijzingen dat er binnen het plangebied sprake is van stroomgordels in het Laagpakket van Wormer. T.a.v. van het Laagpakket van Wormer werd door ons en Hans op diverse locaties het volgende geconstateerd: direct/aansluitend onder het veen lag soms zware of siltige klei met of zonder
vegetatie (rietresten) of kleiig zand. Die lagen hadden wisselende diktes met soms een abrupte
overgang naar (drijf)zand. Op één locatie, nabij het voormalige ‘verzamelgebouw’ (nu BakerTilly
Goes) bestond de ondergrond alleen uit grijs (drijf)zand met geen enkel spoor van veen. Het lijkt
erop dat een paar door ons onderzochte locaties daarbij op of nabij de rand van een getijdegeul
waren gelegen. Dit zou overeen kunnen komen met de informatie op de bodemkaart m.b.t. het
Laagpakket van Wormer (zie Figuur 3). Mogelijk maken die locaties deel uit van een (opgevulde)
Holocene kreekrest. Het veenlandschap en stroomdal van het Laagpakket van Wormer lijken samen
tevens een oost/west-richting te hebben. In het laatste deel van de ontgraving van een vak nabij
het spoor werd een relatief steil talud van meer dan 5m hoog wat langer gehandhaafd (zie Foto 13).
De ontgraving ging tot ca. NAP-5,2m en de zichtbare hoogte van het Laagpakket van Wormer bedroeg daarmee ca. 1,5m. Omdat het pakket wellicht volledig uit zand bestond en/of de bovenste
laag klei qua grijze kleur (elders door ons ook veelal gesignaleerd) ook niet veel afweek van die van
het zand (zie Foto 7) kreeg/trok dat taluddeel niet onze aandacht!
{9}
In het SCEZ-onderzoek aangetoonde slootdemping n.a.v. onze vondstmelding op 30nov’18,
zijn in een ca. 5m hoog talud op ca. NAP-3m artefacten gevonden; zie Foto 15 t/m 20. Op basis van
o.a. kaartmateriaal blijkt dat tussen 1877 en 1904 sloten aan weerszijden van het spoor, ter plaatse
van de onderdoorgang, zijn gedempt. Door de gevonden beugelfles en schoen met ‘rubberen’ zool
kan de dempingsperiode beperkt worden van 1904 tot einde eerste helft van de 20ste eeuw. Waarschijnlijk is er hier dan sprake van een (spoor?)sloot die na 1904 nog is gegraven en daarna weer is
gedempt!
Hans constateerde ter plaatse nog een (riet)veenrest van het Hollandveen vanaf ca. NAP-3,55m tot
aan het Laagpakket van Wormer (op ca. NAP-3,8m). Er is ter plaatse nog wel een moerneringsput(bodem) aangetroffen.
In de omgeving van deze zoeklocatie werd door ons verder nergens ‘veraard’ veen aangetroffen.
Het gevonden ‘venige’ materiaal bleek later te bestaan uit o.a. (zwart/vet) verband hout en as.
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8. Openstaande Vragen
{A}
Als er n.a.v. Conclusie {3f} sprake is van ‘wilde moerneringen’ in het plangebied zou het dan
mogelijk zijn, bijv. de moerneringsput behorende bij boorpunt 002 (zie Foto 2) en die nabij/rond het
Poelplein, dat daar sprake kan zijn van één van de oudste (1e) verveningen/moerneringen nabij
Goes en mogelijkerwijs zelfs uitgevoerd door de Romeinen? Dat geeft dan een duiding dat er
mogelijk nabij/rond het Poelplein toch restanten in die richting aanwezig zouden kunnen zijn. Dit
kan wellicht dan in relatie worden gebracht met de regelmatig in de omgeving van Goes, gevonden
Romeinse aspecten. Tevens wordt verwezen wordt naar ‘Openstaande Vraag’ {E].
{B}
Op 27nov. ’18 werd, in hetzelfde talud als benoemd bij Conclusies{7a en b}, deels aansluitend aan een restant Hollandveen, een (dunne) min of meer horizontale zwarte vegetatieband
aangetroffen (zie Foto 14). Erboven lag de niet homogene klei van de moerneringsopvullingslaag.
Plaatselijk varieerde de dikte van de restanten Hollandveen daar tussen 15 en 50cm. De bovenkant
van het laagpakket van Wormer lag (gemeten) op ca. NAP-3,7m. De zwarte vegetatieband kan dus
geen deel hebben uitgemaakt van het maaiveld (op NAP-1,9m) dat min of meer geëgaliseerd opnieuw in cultuur werd gebracht op de niet-homogene klei/moerneringsopvullingslaag. Merkwaardig
is wel dat de vegetatieband niet overal direct aansluit aan het restveen en hier zelfs dwars door een
veen-vorst/droogte-scheuropvulling gaat. De iets lichtere (homogene) kleur van de onder de vegetatieband gelegen ingestroomde (klei)grond van het Laagpakket van Walcheren bevestigt de aanwezigheid van een vorst/droogtescheur in het originele veenpakket.
Vraag is of hoe en gedurende welke periode/tijd voordat de moerneringsput werd ‘opgevuld ‘nog
een soort vegetatie/oxidatie-laag zich daarin kan hebben ontwikkeld? Als dat zo is mag er dan van
uitgegaan worden dat deze moerneringsputbodem wellicht gedurende een lange(re) tijd ‘open’
moet hebben gelegen. Én wellicht geldt dat dan ook voor meerdere moerneringsputten!
Tevens kan die ‘open-put-tijd’ een relatie hebben met de tijd voor veenaangroei en/of de ‘beschikbare’ tijd voor (blauwe)klei-inspoelingen door overstromingen; zie in Conclusies {4} en {5}.
{C}
Merkwaardig is dat er in het (grond) booronderzoek van ‘Craane’ (lit.1 ) nergens melding is
gemaakt van grondwater, terwijl er volgens de bodemkaart in deze gronden normaal een hoge
zomer/winter-grondwaterstand (GT III) aanwezig moet zijn. Deze grondwaterstand zal tijdens het
(grond)booronderzoek in 2013 nog aanwezig zijn geweest, omdat de bronbemaling van de aannemer t.b.v. de realisatie van de spoorwegonderdoorgang pas dateert van 2018. In het algemeen
geeft een (te) natte ondergrond, met name in veen- en zandgronden (veel) problemen om dat met
een boor/guts er uit te halen! In het booronderzoek van ‘Craane’ (lit.1 ) werd slechts één keer melding gemaakt van het feit dat er op grote(re) diepte zand uit de boor liep. Daarbij is niet aangegeven wat de reden daarvan was. Met een boor/guts van 4m kon, in het toen aangetroffen maaiveld
(ca. NAP -0,6m/-0,9m), als het lukte, een diepte bereikt worden tot ca. NAP-4,6m/4,9m. De eerste
zandfracties werden door ons meestal aangetroffen op 25cm/50cm na het begin van het Laagpakket van Wormer. Zelfs bij de grootste aangetroffen diepte van NAP-4m daarvan, kon er dus nog een
zandpakket aangetroffen worden van minstens 0,5m! Met name bij de(drijf)zandachtige fractie(s)
zal dat dus eigenlijk, en zeker bij kwel, problemen moeten hebben opgeleverd! Onduidelijk is waarom, ook niet in de boorstaten, over grondwater en problemen geen meldingen zijn gedaan!
{D}
In gedempte sloten-gevonden artefacten kunnen horen bij ‘(veel) vroegere perioden. Dat
kan gezien de datering van die vondsten. Zij maakten meestal onderdeel van niet lokaal dempingsmateriaal. Dit wordt bevestigd met de constateringen van Hans (zie Conclusie {9}).
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Bij nadere inspectie door Dicky van de kalkstenen plaatjes, die gevonden zijn rond het SCEZ- onderzoek, zijn in deze plaatjes soms meerdere dunne metaallaagjes geconstateerd. Geopperd werd dat
dit mogelijk resten zijn van een oude veenschop of pot. De kalk die erop zit kan ook te maken hebben met kalkbranderijen. In dat laatste geval is het metaal mogelijk het restant van een pan. Dicky
meldde ook nog dat de kalk van de metalen plaatjes kan komen uit het ijzer zelf en/of door processen in de grond bij het verweren/roesten van het ijzer. In België werd (destijds) het in kalksteen
aanwezige ijzer gewonnen. Het ijzer was dan wel van een mindere kwaliteit. Dus er zijn meerdere
mogelijkheden om de aanwezigheid van kalk en ijzer te verklaren.
De bij het SCEZ-onderzoek gevonden kalk-ijzerobjecten kunnen (volgens Dicky) bij nader onderzoek
mogelijk toch nog interessante resultaten opleveren! Karel-Jan merkte daarover op dat voor informatie m.b.t. het ijzer in de ‘kalkstenen omhulsels’, het goed zou zijn om contact opnemen met deskundigen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.
Bij AWN-(vrijwilligers)begeleiding, zoals bijvoorbeeld voor deze spoorwegonderdoorgang het geval
was, zijn de mogelijkheden van nader onderzoek m.b.t. ‘eigen’ vondsten (heel) beperkt en wellicht
het belangrijkste is: wie betaalt deze onderzoeken!
{E}
De diverse (zoete) wellen in het plangebied en daarbuiten zijn niet logisch zonder de aanwezigheid van zoet (kwel)water. Terwelle’, waarnaar het gebied en de spoorondergang zijn vernoemd, wijst op een wel (‘bron’) die was gelegen in/nabij het plangebied. Zij was één van de vele in
de omgeving aanwezige zoete wellen. Voor het kunnen gebruiken van dat soort wellen was echter
zout veen en/of zout water in de ondergrond ongewenst. Het geconstateerde drijfzand van het
Laagpakket van Wormer wordt veroorzaakt door kwel (uit een kreekrest/stroomdalopvulling?). Het
kan zelfs zo zijn dat er een zoetwaterbel is ontstaan in de zandige kreekrestopvulling ten tijde van
de veengroei of was de kwel reeds zoet? Mogelijk is het veen daardoor (deels) zoet gebleven. Het
(restant) zoete water dat werd vastgelegd in de veengroeitijd kon door de stijgende zeespiegel (ook
steeds verder) omhoog gedrukt worden, want zoet water drijft immers op zout water. Onbekend is
echter (nog steeds) of de huidige kwel zout of zoet is.
Een vraag ernaast is nog of het ontstaan van ‘zoete’(wel)putten gelinkt kan worden aan de moernering of was/is er iets anders aan de hand? Overigens worden veel wellen, zoals het ‘Vrouweputje’
gelegen westelijk van de Deltaweg en noordelijk van de A58, toegeschreven aan zoetwateruitstroming uit de randen van latere kreekrestopvullingen. Maar dan moeten er ook kreekrestopvullingen
in het plangebied aanwezig geweest en gebleven zijn voor en na de moerneringen. Het booronderzoek geeft daarvoor geen aanknopingspunten, noch ‘Craane’ (lit.1) maakt daar enige melding van.
Onduidelijk blijft daarmee wat hier de echte oorzaak is van zoet kwel!
Voorgaande kan er wellicht wel nog op duiden dat zoete en zoute veenresten mogelijk niet eens zo
ver van elkaar verspreid lagen bij aanwezigheid van kreekresten (of in de ondergrond). Indien er in
combinatie met zout veen in de omgeving zoet water (nabij die kreekrest?) beschikbaar was, kunnen menselijke activiteiten/aanwezigheid/bewoning op de veenbult ‘Poelplein’ nog reëel mogelijk
zijn geweest. Het Poelplein-gebied is daardoor misschien toch interessant om daar nader onderzoek te doen naar zoet/zout gerelateerde archeologische resten op de (‘veraarde’) veentoppen.
{F}
In een deel van de ontgraving van de ‘noordelijkste’ put/vak naast het spoor werd in een
talud aan de westzijde die een hoek van 900 maakte met het spoor, van onderaf een dikke laag grof
veen, dan een dunne laag veraard veen met daarop een laag blauw-groenige klei met schelpen
aangetroffen. Een concentratie aan schelpen kan duiden op ‘aanvoer’ via overstromingen of van
menselijke activiteiten (schelpen voor specie en/of zoutwinning?). Wanneer hier tevens sprake is
van dezelfde blauwe klei als in Conclusie {5}, dan geven de gevonden schelpen mogelijk een beves45

tiging dat er later inderdaad overstromingen hebben plaatsgevonden in dit gebied. Onduidelijk blijft
dan nog wat die groenige kleur kan betekenen.
{G}
De aanwezigheid van grote en kleinere brokken kalksteen in de ontgraven grond boven het
geconstateerde ‘oude maaiveld’ (ca. NAP-1,9m) nabij het spoor was bijzonder. De context van de
brokken was echter niet te achterhalen. De brokken kunnen deel uitmaken van de activiteiten die
behoren tot een van de vervolgophogingsfases. Het kan daarmee te maken hebben met de productie van (suiker)stroop in de destijds nabij gelegen fabriek (zie Figuren 5 en 6 en Foto 25). De kleuren
van de brokken kalksteen varieerden van wit, grijs tot [donker]blauw/zwart.
Het deed Dicky echter meer denken aan gebluste kalk. De brokken zouden ook verhitte klei (met
schelpen) kunnen zijn geweest. En in beide gevallen mogelijk gelegen kunnen hebben in de nabijheid van een oven. Romeinen kenden immers reeds het proces om ongebluste (gebrande) kalk uit
schelpen te maken in (kalk)ovens. Er is echter slechts eenmaal een losse schelpenhoop aangetroffen (zie ‘Openstaande Vraag’ ,F}). Gedacht werd ook aan kalksteen van elders. Alleen zijn de hier
gevonden exemplaren volgens Joost van den Berg (SCEZ) aan de (te) zachte kant.
Na het schoonmaken, wassen en drogen van de donkere stenen werd de oppervlakte-kleur na enige tijd (ook) wit. De in de buitenlucht gelegen stenen blijken na een paar maanden zelfs uiteen te
vallen. Nog veel later blijft er vrijwel helemaal niets (hards) meer van over. Van de blauwe/zwarte
kleuren is overigens daarna helemaal niets meer waargenomen!
Waarvoor de stenen echt werden gebruikt c.q. het resultaat van zijn zou nog in het algemeen
onderzocht kunnen worden; wel snel als er nog een exemplaar gevonden wordt.

Figuur 5 (Kaartfragment 1916): Pijl wijst naar een locatie van een mogelijke suikerstroopfabriek.
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Figuur 6 (Kaartfragment ca. 1920): Locatie (suiker)stroopfabriek zuidoost van het station. Het
noorden is links.

Foto 25 (ca. 1925): De stroopfabriek (met pijp) ligt rechts, zuidelijk van de spoorlijn en het station
ligt links.
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9. Aanbevelingen
{}
Deze rapportage toont mijns inziens aan dat de begeleiding/ondersteuning van de AWN
zijn ‘nut’ heeft bewezen en in het vervolg met dit soort begeleidingen/ondersteuningen door moet
worden gegaan. Het voordeel ten opzichte van een (ad random) guts/boor-onderzoek is verder dat
de dimensie van de die (max 2D) met een AWN-begeleiding uitgebreid wordt tot minstens 3D en
waarschijnlijk ‘meer’ doordat op verschillende dieptes in alle richtingen gekeken/gegraven/bemonsterd kan worden. Tevens is er ook een kans om met een ‘(breder) aanvullend oog’ te kijken. De
vrijwilligers in de Archeologie hebben tegenwoordig helaas bijna geen mogelijkheden (meer) om
zelfstandig onderzoek te doen. Zij hebben vaak tijd (kosteloos) voor aanvullend (literatuur/kaart)speurwerk, beschikken in het algemeen over lokale kennis/deskundigheid en hebben daarnaast
vaak ook kennis van andere/aanvullende disciplines. Hierdoor kan een archeologisch onderzoek
(meestal kosteloos) worden ‘verbreed/aangevuld’. Door hun deelname is er (normaliter) geen sprake van een ‘minder professioneel’ en langduriger (kostbaarder) onderzoek. In het geval dat er daardoor iets belangrijks gevonden wordt, is het (ultieme) doel al (meer dan) bereikt. Het overigens
niet vermelden, in een archeologische rapportage, dat vrijwilligers erbij betrokken waren is t.a.v. de
professionaliteit niet relevant, niet goed voor de inzet van huidige en toekomstige vrijwilligers en
daardoor (verder) dus niet nodig, zelfs onwenselijk!
{}
Voor het vinden van intacte veentoppen, de kansen op het (bijv.) aantreffen van Romeinse
en/of IJzertijd-relicten en andere aspecten is het toegepaste guts/booronderzoek duidelijk ontoereikend. Hierdoor blijft bij dit soort/vergelijkbare uitvoeringswerken een actieve AWN begeleiding
nuttig.
{} Het niet beschikken over een goede/snelle hoogte-en locatieligging bepalingsmethode voor
metingen van bijv. objecten in het veld bleek in onze AWN-begeleiding een (groot) gebrek. Gelukkig
konden we af en toe gebruik maken van de bereidwilligheid van een kraanmachinist met GPS/hoogtemeting. Vele andere ‘hoogte en diepte’-metingen moesten door ons worden geschat. Van welke
andere (digitale) alternatieven er mogelijk gebruik gemaakt van kan worden is hier nog onduidelijk?
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11 Nawoord
Auteur van deze rapportage heeft onderschat hoeveel tijd het hem zou kosten om t.a.v. deze
begeleiding een ‘adequaat’ rapport te maken. Het is ook meer dan alleen een verslag met een
nietje erdoor geworden. Dit heeft onder andere te maken met de onbekendheid met het vervaardigen van archeologische rapporten en het ontbreken van een duidelijke wens t.a.v. de
rapportage van de opdrachtgever(s). Wat verder tegengewerkt heeft is dat er veel tijd besteed
moest worden aan voor mij (nog) onbekende aspecten, het nader uitwerken/verwoorden van de
dagrapporten en het wachten op/verwerken van het (laatste) commentaar op een concept rapportage. Het formuleren van conclusies bleek tevens een grote klus. Daarnaast hebben een aantal
persoonlijke aspecten veel tijd gekost, waardoor het geheel overziende de uitwerking te lang heeft
geduurd en veel energie heeft gekost.
Het leereffect, het maken van relevante conclusies, etc. zijn voor mij wel zeer waardevol geweest.
Hopelijk zijn de ‘Conclusies’ en ‘Aanbevelingen’ nuttig voor vervolgonderzoeken en/of (andere)
begeleidingen en kan aan specifieke ‘Openstaande Vragen’ (nog) aandacht besteed worden.
Ik spreek hierbij grote dank uit aan iedereen die ons bij alle werkzaamheden hebben ondersteund
en specifiek aan Dicky de Koning en de gemeente m.b.t. de opmaak. Helaas kan de definitieve rapportage niet meer aan Dicky, door haar vroegtijdig overlijden, als feitelijke opdrachtgever aangeboden worden.
Ten slotte wens ik de lezer veel (nuttig) leesplezier.

A Def Rapportage (5mrt2021) AWN Terwellegang
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Bijlage 1 Archeologische en geologische tijdsschaal
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