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Administratieve gegevens van het onderzoeksgebied
Provincie:

Noord-Brabant

Gemeente:

Landerd

Plaats:

Zeeland

Toponiem:

Kerkstraat, Morgenzonterrein

Kaartblad:

45H

Coördinaten:

NW: 174.835 / 412.185
NO: 174.860 / 412.185
ZO: 174.850 / 412.145
ZW: 174.830 / 412.145

Projectverantwoordelijke:

S.W. kodde

Bevoegde overheid:

Gemeente Landerd

Deskundige namens de bevoegde overheid:

R. Jansen

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer (CIS-code):

57923

ADC-projectcode:

4150577

Complex en ABR codering:

Nederzetting onbepaald (NX)

Periode(n):

Nieuwe tijd

KNA versie:

3.2

Geomorfologische context:

Dekzand

NAP hoogte maaiveld:

9,2 – 9,55 m +NAP

Maximale diepte onderzoek:

Vlak: 1,5 m –mv / coupe: 2,45 m –mv

Uitvoering van het veldwerk:

20 - 21 augustus 2013

Beheer en plaats documentatie:

Provinciaal depot voor bodemvondsten Noord-Brabant

e-depot link:

http://persistent-identifier.nl/?identifier=urn:nbn:nl:ui:13-unmu-k2
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Samenvatting
In opdracht van de gemeente Landerd heeft ADC ArcheoProjecten een Archeologische Begeleiding
(conform protocol Opgraven) uitgevoerd ten behoeve van nieuwbouw op de locatie van het
Morgenzonterrein aan de Kerkstraat in de gemeente Landerd. De Archeologische Begeleiding
behelsde het uitgraven van een deel van de toekomstige bouwput.
Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ruim 530 m² en was voorheen bebouwd met
discotheek de Morgenzon. Het gebied ligt ten westen van de Kerkstraat en wordt begrensd door
het Bondsgebouw aan de zuidkant en woonhuis nr. 63 aan de noordkant van het plangebied .
Tijdens de begeleiding zijn voornamelijk recente verstoringen aangetroffen die samenhangen met
de sloop van de bebouwing ter plaatse. Daarnaast zijn enkele stukken muurwerk en poeren
gevonden afkomstig van voormalige discotheek de Morgenzon en de naastgelegen garage. Eén
hoekje muurwerk dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw. Onder het muurwerk en de uitbraaksporen
zijn greppels en (paal)kuilen aangetroffen die niet scherper te dateren zijn dan de 16e tot de 19e
eeuw. Een waterput is de enige duidelijke structuur op het terrein die bij de oudste sporen in de 16e
of 17e eeuw behoort. Alle sporen zijn te relateren aan de bewoning en het gebruik van de
verschillende erven langs de Kerkstraat.

Tabel 1. Overzicht van de verschillende (pre)historische perioden.
Periode

Tijd in jaren

Nieuwe tijd

1500 - heden

Nieuwe tijd C

1850 - heden

Nieuwe tijd B

1650 - 1850 na Chr.

Nieuwe tijd A

1500 - 1650 na Chr.

Middeleeuwen:

450 - 1500 na Chr.

Romeinse tijd:

12 voor Chr. - 450 na Chr.

IJzertijd:

800 - 12 voor Chr.

Bronstijd:

2000 - 800 voor Chr.

Neolithicum (Jonge Steentijd):

5300 - 2000 voor Chr.

Mesolithicum (Midden-Steentijd):

8800 - 4900 voor Chr.

Paleolithicum (Oude Steentijd):

tot 8800 voor Chr.

Bron: Archeologisch Basis Register 1992
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Afb. 1. Locatie van het onderzoeksgebied.

Afb. 2. Omtrek van de archeologische begeleiding op de huidige topografische kaart.
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1 Inleiding
In opdracht van gemeente Landerd heeft ADC ArcheoProjecten op 20 en 21 augustus 2013 een
Archeologische Begeleiding (conform protocol Opgraven) uitgevoerd ten behoeve van de
nieuwbouw op de het voormalige Morgenzonterrein aan de Kerkstraat te Zeeland (afb. 1 en 2). Het
onderzoek is uitgevoerd door S. Kodde, J. Loopik (veldarcheologen) en D. de Kooter (landmeter en
veldassistent). Bij de veldwerkzaamheden waren twee vrijwilligers van de heemkundekring Zeeland
betrokken: Piet Jacobs en Adrie van der Bolt. Senior archeoloog was Y. Burnier. Controle en
coördinatie van documentatie en vondstverwerking is uitgevoerd door M.G. Nieuwenhuijsen en
J.W. Beestman. De Archeologische Begeleiding behelsde het uitgraven van een deel van de
bouwput alwaar de centrale nieuwbouw van het kindcentrum gerealiseerd zal worden.
Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (PvE).1 De vondsten en
bijbehorende documentatie die tijdens de begeleiding zijn verzameld, zijn gedeponeerd in
provinciaal depot voor bodemvondsten van Noord-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.
Een Archeologische Begeleiding kan als volgt omschreven worden: een inventarisatie,
karakterisering en documentatie van aan- en afwezigheid van archeologische waarden in een
gebied dat verstoord zal worden door niet aan archeologie gerelateerde activiteiten. Van de
archeologische waarden wordt een karakterisering gegeven waarbij tenminste de volgende
aspecten aan de orde zijn: periodeaanduiding, geologische context en aard (typering). Daarnaast
kan het onderzoek bijdragen tot kennisvermeerdering over de lokale ontstaans- en
bewoningsgeschiedenis van het dorp Zeeland.
Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ruim 500 m² en lag vóór het onderzoek braak. De
voormalige bebouwing ter plaatse bestond uit een discotheek, de Morgenzon, die begin 2008 is
gesloopt. Het gebied ligt direct ten westen van de Kerkstraat en wordt aan de noordzijde begrensd
door huisnummer 63 en aan de zuidzijde door een rijksmonument, het Bondsgebouw op nummer
55.
In het Programma van Eisen (PvE) zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld voor het
onderzoeksgebied:
Landschap
1. Hoe ziet de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het plangebied eruit
en wat is de relatie tussen de vindplaats(en) en het omringende landschap?
2. Op welk niveau zijn archeologische sporen leesbaar?
3. In welke mate is het gebied verstoord?
M.b.t. nederzettingsresten
4. Waaruit bestaan de nederzettingsresten? Welke vondstcategorieën, sporen, structuren en
activiteitsconcentraties zijn er binnen de vindplaats te onderscheiden?
5. Hoe is de ruimtelijke spreiding van nederzettingssporen, spoorclusters en structuren?
6. Zijn er grenzen van de vindplaats binnen het onderzoeksgebied aan te wijzen?
7. In hoeverre is de vindplaats verstoord?
8. Wat is de determinatie, functie en datering van de vondsten?
9. Kunnen op basis van de sporen en vondsten verschillende bewonings- of gebruiksfasen
onderscheiden worden? Zo ja, hoe verhouden deze zich tot elkaar in ruimtelijk opzicht, in
functioneel opzicht en met betrekking tot hun materiële cultuur?

1

Rondags 2013b, PvE-nummer 1221. Goedkeuring door M.M.C. Maas.
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10. Wat kan gezegd worden over de bij de vindplaats horende materiële cultuur, in het bijzonder ten
aanzien van productie, distributie en consumptie van mobilia en lokale productie versus import?
11. Wat kan aan de hand van het zoölogisch en botanisch materiaal worden gezegd over de
voedseleconomie van de nederzetting/huisplaatsen?
12. Wat voegen de resultaten van onderhavig onderzoek toe aan de lokale onderzoeks-, ontstaansen bewoningsgeschiedenis van Zeeland?
M.b.t. graven
13. Waaruit bestaan de grafresten? Welke vondsten en sporen zijn er binnen de vindplaats te
onderscheiden?
14. Is een volledig grafveld aanwezig of gaat het slechts om enkele afzonderlijke graven?
15. Wat is de ligging en de ruimtelijke begrenzing van de graven/grafveld? In hoeverre zijn/is deze
verstoord?
16. Wat is de datering van het grafveld? Is er sprake van een fasering?
17. Wat is de relatie met de aangetroffen nederzettingsresten en een voorganger van de huidige
kerk (vb. middeleeuwse kapel van St. Cornelius)?
Opzet van het rapport
Dit rapport betreft een standaardrapport zoals genoemd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie (KNA 3.2 -specificatie OS15). In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek
gepresenteerd, waarna de eerste conclusies volgen. Indien nodig kan altijd worden teruggegrepen
op de basisgegevens in het e-depot (zie e-depot link in de tabel met administratieve gegevens.
Na de samenvatting en dit inleidende hoofdstuk volgt een overzicht van het uitgevoerde
vooronderzoek in hoofdstuk 2 en een omschrijving van de onderzoeksmethoden in hoofdstuk 3.
Vervolgens zullen de resultaten worden gepresenteerd in hoofdstuk 4 en wordt afgesloten met de
interpretatie en de conclusies in hoofdstuk 5.

Afb. 3. Ligging van het onderzoeksgebied langs de Kerkstraat.
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2 Vooronderzoek
Ter plaatse van het plangebied van het kindcentrum (0,86 ha) is de bouw van een grote school met
meerdere voorzieningen gepland, bestaande uit o.a. een centrale nieuwbouw (ca. 0,26 ha),
parkeerplaatsen, fietsenstallingen en speelterreinen (afb. 3). Enkel de realisatie van het centrale
gebouw, waar de bodem ca. 1,25 m –Mv zal worden verstoord, is bedreigend voor eventueel
aanwezige archeologische resten.
Voor het plangebied hebben in 2008 en 2009 een bureauonderzoek en een verkennend
booronderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door Synthegra BV.2
Uit het bureauonderzoek bleek dat het plangebied op een plateau-achtige horst ligt bestaande uit
rivierafzettingen. In het Weichselien werden deze rivierafzettingen bedekt met dekzand. Het
plangebied is bodemkundig niet gekarteerd vanwege de ligging in de bebouwde kom. Afhankelijk
van een veronderstelde lage (en vochtige) of hoge (en droge) ligging bevinden zich in het
plangebied respectievelijk een lage of een hoge enkeerd grond. Beide bodems worden gekenmerkt
door een humeuze, opgebrachte bovenlaag van minimaal 50 cm die door toedoen van de mens tot
stand is gekomen. In het bureauonderzoek wordt de bewoningsgeschiedenis van het plangebied
binnen de historische dorpskern van Zeeland geschetst. Deze grenst met de zuidzijde aan het
kerkterrein (dorpskerk en kerkhof) waar oorspronkelijk de Sint Corneliuskapel stond, gesticht in
1376. De Kerkstraat ontstond vanaf de 14e en 15e eeuw in de vorm van lintbebouwing, kort na de
stichting van de kapel. Gebouwen langs de Kerkstraat staan reeds afgebeeld op historisch
kaartmateriaal uit de vroege 19e eeuw, maar gaan vermoedelijk terug tot in de Middeleeuwen. De
oudste vermelding van Zeeland dateert uit 1428.
Op basis van het bureauonderzoek werd een lage verwachting uitgesproken voor vindplaatsen van
jager-verzamelaars, een onbekende verwachting voor vindplaatsen van landbouwers uit de periode
Neolithicum t/m Vroege Middeleeuwen en een hoge archeologische verwachting voor
begraafplaatsen en nederzettingsresten vanaf de Volle Middeleeuwen. Deze hoge verwachting
hangt samen met de ligging in het hart van de historische dorpskern, direct ten noorden van de
kerk.
Het verkennend booronderzoek bevestigde de aanwezigheid van rivierzand met daarop dekzand
op een diepte van 105 à 110 cm –mv. De bovenste laag/lagen van de bodem zijn opgebracht of
verstoord (tot 30 à 110 cm –mv) als gevolg van het huidig gebruik als parkeerplaats en de sloop
van twee gebouwen. In een aantal boringen (1, 3 en 6) werd nog een begraven bouwvoor
aangetroffen (tussen 30 en 55 cm –mv). Naar aanleiding van het verkennend booronderzoek werd
de verwachting uitgesproken dat - ondanks de aanwezige verstoringen - archeologische resten in
het plangebied konden voorkomen vanaf 1 m –mv. Specifiek gold op basis van beide onderzoeken
voor het terrein een hoge archeologische verwachting voor nederzettingsresten en begravingen
vanaf de Volle Middeleeuwen; zodoende werd een vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven
aanbevolen.
In 2013 is op basis van dit advies en inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven
uitgevoerd door RAAP Archeologisch Adviesbureau BV (afb. 4).3
De resultaten van dit onderzoek wezen uit dat in het relatief droge, oostelijke deel van het
plangebied (werkput 1) behoudenswaardige nederzettingssporen uit de Nieuwe tijd aanwezig

2
3

Hagens & Koeman 2008; Deville 2009.
Rondags 2013a.
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waren, die deel uitmaakten van de historische dorpskern van Zeeland. De sporen bevinden zich op
een diepte van 60 à 70 cm onder huidig maaiveld. Ter plaatse van het natte en westelijke en
centrale deel (werkputten 2 en 3) werden geen behoudenswaardige sporen aangetroffen, waardoor
dit voor ontwikkeling werd vrijgegeven. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek
werd een zone afgebakend waar archeologisch vervolgonderzoek werd geadviseerd
(archeologische begeleiding protocol opgraving), indien de verstoring dieper dan 50 cm zou zijn
(afb. 4: rode lijn). Uiteindelijk bleek alleen ter plaatse van de centrale nieuwbouw sprake te zijn van
verstoring dieper dan 50 cm, en daarmee was behoud in situ niet mogelijk. Het deel van deze
nieuwbouw dat gelegen was binnen de zone van vervolgonderzoek, werd daarom geselecteerd
voor archeologische begeleiding (ca. 500 m²; afb. 4: oranje).

Afb. 4. Overzicht van het totale plangebied en de bouwtekening van het kindcentrum, de
aangelegde proefsleuven en het geselecteerde gebied voor vervolgonderzoek (bron: Rondags
2013b, figuur 3).
Op basis van de resultaten uit het proefsleuvenonderzoek en de ligging binnen de historische
dorpskern van Zeeland gold voor aanvang van de archeologische begeleiding de volgende
verwachting: nederzettingsresten uit de Nieuwe tijd die in elk geval teruggaan tot ca. 1600. Deze
kunnen bestaan uit (uitbraaksporen van) funderingsresten en eventueel kelders van gebouwen. Op
het achterliggende terrein kunnen bijgebouwen, water- en beerputten, en (afval)kuilen aanwezig
zijn. Ook kunnen perceelsscheidingen in de vorm van greppels of palenrijen verwacht worden.
Gezien de ouderdom van het kerkterrein is het niet uitgesloten dat er ook er oudere
nederzettingssporen en inhumatiegraven aanwezig zijn.
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3 Methoden
De archeologische begeleiding is uitgevoerd conform de KNA, versie 3.2. In het onderzoeksgebied
is een deel van de bouwput ten behoeve van de toekomstige bouwwerkzaamheden uitgegraven.
Hierbij is de begrenzing aangehouden zoals weergegeven op afbeelding 4.
Het vlak is onder begeleiding van een archeoloog aangelegd door een graafmachine met gladde
bak. De grond is in lagen uitgegraven waarbij op verschillende niveaus sporen en vondsten zijn
waargenomen. Deze zijn direct gedocumenteerd, waarna verder verdiept werd. Op aanwijzing van
de uitvoerder van de gemeente is voor de ontgravingsdiepte 18,15 m +NAP aangehouden.4 Aan de
zuidkant van het onderzoeksgebied is deze diepte bereikt, maar in het centrale en noordelijke deel
is het vlak aangelegd tussen ca. 18,3 en 18,5 m +NAP, omdat het archeologische niveau minder
diep lag.
Tijdens de aanleg van het vlak zijn vondsten per vak en spoor verzameld en is met een
metaaldetector gezocht. Grondsporen zijn direct ingekrast en het vlak en ieder spoor daarin
gefotografeerd. De werkput en de grondsporen zijn getekend met behulp van een robotical Total
Station (rTS) en om de (maximaal) 5 m is een waterpashoogte bepaald. De aangetroffen
grondsporen zijn met de hand gecoupeerd, waarbij vondsten zijn verzameld. Alle coupes zijn
getekend op schaal 1:20 en het merendeel van de coupes is gefotografeerd.
Op drie plaatsen is in de werkput een
profielkolom van 1 meter breed
gedocumenteerd (zie afb. 5). De kolommen
zijn getekend op schaal 1:20.
In de werkput is één waterput aangetroffen.
Ten behoeve van de nieuwbouw zou alle
donkere grond die na afloop van het
archeologische onderzoek nog aanwezig was
in het hele dekzand worden uitgegraven. Dat
betekende dat ook de vulling van de waterput
door de uitvoerder geheel zou worden
verwijderd. Daarom is in overleg met de
uitvoerder en de gemeente afgesproken dat de
archeologen de waterput zouden opgraven
(omtrek van vlak 2: zie afb. 5). De onderkant
van de waterput lag op een diepte van 16,87 m
+NAP (ca. 2,5 m onder het maaiveld). Uit de
waterput zijn een aantal monsters verzameld.

Afb. 5. Ligging van de profielkolommen, de
waterput (vlak 2) en de proefsleuf uit het
vooronderzoek.

4

De maximale verstoringsdiepte zoals aangegeven in het PvE betrof 1,25 m onder het maaiveld. De aanwijzingen van de
uitvoerder op locatie prevaleerden over deze aangegeven diepte: Mondeling overleg op 20 augustus met dhr H. van der Hurk.
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4 Resultaten
4.1 Fysisch geografisch onderzoek
Binnen het onderzoeksgebied zijn op
verschillende plaatsen onderin de profielen
grove en slecht gesorteerde rivierafzettingen
aangetroffen (S7000, dieper dan 1 m -mv).
Deze grindige en grove zandige lagen zijn
afgedekt met een laag matig fijn en goed
gesorteerd dekzand van ca. 40 cm dik. De
oorspronkelijke bodem is een veldpodzol.
Hiervan resteren binnen het onderzoeksgebied
echter alleen plaatselijk de BC-horizont (S5000)
en de C-horizont (S6000). In alle profielen was
de bovenste 40 tot 65 cm (sterk) verstoord. Op
enkele plaatsen kon onder de verstoring nog
een rest van de oude bouwvoor (S1000) worden
herkend, al dan niet met spitsporen aan de
onderkant. Aan de zuidkant van de werkput was
de oude bouwvoor het dikst en resteert een laag
van ca. 25 cm.

Afb. 6. Lagen in profielkolom 1.

4.2 Sporen en structuren
2
In totaal is een oppervlak van 532,5 m vrij gelegd in één werkput, daarbij zijn 117 sporen
ingemeten. Meer dan de helft van de sporen is geïnterpreteerd als recente verstoringen die te
maken hebben met het slopen en uitbreken van de fundamenten van de voormalige bebouwing ter
plaatse. De overige sporen zijn (paal)kuilen, greppels, bakstenen funderingsresten en een waterput
(afb. 7 en 8). De sporen worden hieronder per categorie besproken.

Tabel 2. De aangetroffen aantallen sporen,
per aard van het spoor.
Aard Spoor

aantal

Greppel

3

Paalkuil

25

Kuil

14

Muur

5

Vloer

2

Poer

5

Waterput

1

Natuurlijke verstoring

2

Recente verstoring

>60

.

Afb. 7. Aanleg van het vlak langs de oostrand van
de werkput (foto: Piet Jacobs).
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Afb. 8. Overzicht van alle aangetroffen sporen naar aard van het spoor in werkput 1.
Greppels
In totaal zijn drie greppels aangetroffen, twee perceelsgreppels en een kringgreppeltje. De meest
zuidelijke greppel (S53) was in eerste instantie geïnterpreteerd als een laag, maar bleek na het
opschaven van het profiel een greppel te zijn (afb. 8 en 9). De greppel ligt west-oost en loopt in de
richting van het zuidelijker gelegen Bondsgebouw door. De onderkant van het spoor lag op een

14

diepte van minimaal 18,0 m +NAP (1,4 m –mv). In de vulling van de greppel zijn een pijpenkop en
twee stukjes Westerwald steengoed uit de 19e eeuw aangetroffen. Het Bondsgebouw is in 1843
gebouwd, dus het spoor moet voor het midden van de 19e eeuw zijn dichtgegooid.5

Afb. 9. Greppel S53 in de lengte
gecoupeerd (profielkolom 3).

Afb. 10. Greppel S6 in de profielwand direct ten
noorden van profielkolom 2.

De tweede greppel (S6) lag haaks op de Kerkstraat en was 50 cm diep (de onderkant van het
spoor lag op 17,8 m +NAP, afb. 8 en 10). De greppel kan langs het muurwerk S32 gevolgd worden
omdat het muurwerk hier is uitgebroken. Uit de sporen is echter niet op te maken welke van de
twee jonger is: de greppel kan jonger zijn, waarbij een rest van S32 is uitgebroken ten behoeve van
de greppel. Echter, muur S32 kan ook uitgebroken zijn ten behoeve van de latere riolering die hier
is gegraven in de jaren 60. In dat geval liep het muurwerk boven de greppel door liep was de
greppel dus ouder.
Ook uit de historische kaarten kan niet worden opgemaakt of greppel S6 ouder of jonger is (zie afb.
21). Indien het spoor ouder was dan het 19e-eeuwse huis staat het niet op de kaarten aangegeven.
Op de kadasterkaarten van 1899 en 1929 ligt ter hoogte van S6 op de kaarten een perceelsgrens.
S6 kan gegraven zijn als perceelscheiding aan het einde van de 19e eeuw, tijdens een verbouw
(nieuwbouw?) fase van het huis. Op foto´s uit het begin van de 20e eeuw lijkt echter geen
sloot/greppel aanwezig langs het huis dus wordt hier uitgegaan van een datering die ligt vóór de
bouw van het huis zoals zichtbaar op de 19e-eeuwse kaarten. Er is geen (daterend)
vondstmateriaal aangetroffen in S6.
De laatste greppel (S3) was in het vlak halfrond van vorm. Het
spoor was aan de noordkant 14 cm diep en werd van noord
naar zuid ondieper (afb. 11). De functie van greppel is niet
duidelijk, maar mogelijk diende als omheining om kleine
dieren bijeen te houden. Een klein fragment met groene
glazuur dateert de greppel in de 18e of 19e eeuw.
Afb. 11. Greppel S3 in het vlak.

5

In 1843 gebouwd als schoolgebouw, vanaf 1927 in gebruik als gemeenschapshuis genaamd het Bondsgebouw, en nu een
rijksmonument.
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Paalkuilen
De paalkuilen concentreren zich met name langs de oostrand van de werkput, langs de randen van
19e-eeuwse huizen. De paalkuilen variëren in diepte tussen ca. 5 en 20 cm, met twee diepere palen
S41 en S51, beiden 35 cm. De meeste paalkuilen zijn (zeer) donkergrijs, al dan niet gevlekt (afb.
12). Er kan geen structuur worden herleid uit de paalkuilen en er zijn geen vondsten aangetroffen
om de paalkuilen te dateren. De sporen weerspiegelen activiteiten op en rond de erven langs de
Kerkstraat.

Afb. 12. Coupes over verschillende paalkuilen, vlnr: S9, S24, S35 en S38.
Kuilen
Verspreid over het terrein liggen een aantal kuilen. Er zijn 14 afzonderlijke spoornummers
uitgedeeld, maar een clustering van 45 centraal gelegen kuilen heeft hetzelfde spoornummer
gekregen (S40). In totaal kan dus gesproken worden van 59 kuilen. De clustering bestaat een
groep langgerekte, ongeveer noord-zuid georiënteerde kuilen. Aan de zuidkant hebben ze een
scherpe begrenzing en liggen ze in het vlak deels aaneen (op een diepte van ca. 18,5 m +NAP).
Een west-oost georiënteerde muur (S43) ligt over de sporen heen. Vijf centimeter dieper vallen de
sporen uiteen in afzonderlijke kuilen en waar het vlak het diepst is aangelegd (ca. 18,35 m +NAP)
zijn alleen nog losse spitsporen zichtbaar, de onderzijde van de kuilen. Aan de zuidkant ligt de
grens van de kuilen gelijk met de perceelsgrens zoals zichtbaar op de minuutplannen uit 1832 en
1886 (afb. 21). De kuilen lijken aan de noordkant begrensd te worden door een, eveneens op de
minuutplannen aanwezig, gebouw. De vorm en diepte van de kuilen wijzen op het gebruik van dit
stuk van het terrein als tuin, waarbij groente-/plantenbedden tot in het schone zand zijn omgespit.

Afb. 13. Centrale deel van werkput 1 met donkergrijze kuilen (S40, binnen rode cirkel) in het vlak.
De overige kuilen lijken, evenals de paalkuilen, te interpreteren als een weerslag van activiteiten op
en langs de erven van de Kerkstraat.
Drie kuilen aan de zuidzijde van het terrein zijn nog noemenswaardig: S1, S2 en S37. De kuilen
liggen bij elkaar en zijn 34-36 cm diep. Ze hebben een vergelijkbare vulling. Uit S1 en S2 is sterk
verweerd dierlijk botmateriaal afkomstig maar geen daterend materiaal. Wellicht is hier sprake van
afvalkuilen.
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Afb. 14. Kuilen S1 (links) en S37 (rechts).
Muurwerk
Binnen het onderzoeksgebied zijn zes muren, twee vloertjes, vijf poeren en een stortbakje
aangetroffen. Enkele muren horen bij elkaar en hebben hetzelfde spoornummer (S43) gekregen,
evenals de vijf poeren (S50).
Het eerste vloertje, of beter gezegd, verzameling bakstenen, behoord bij de discotheek Morgenzon
en lijkt samen te hangen met de waterafvoer of riolering (S52, afb. 15). In een klein bakje lag een
hoeveelheid ‘klein’ afval dat onder het afvoerputje lijkt te zijn achtergebleven en niet is
weggespoeld. Het betreft een verzameling zeer slecht geconserveerd metaal: metalen pijpjes,
muntjes, een garderobepenning en schroeven, allemaal 20e eeuws. Het metaal was sterk
aangetast. Gezien de recente aard van het vondstmateriaal is het blokje bakstenen muur/vloer niet
verder schoongemaakt en zijn niet alle vondsten meegenomen.

Afb. 15. Resten van de Morgenzon met (inzet) de verzamelde vondsten waaronder plastic pluggen
(foto: Piet Jacobs).
Ten noorden van het blokje met recente vondsten is een tweede blok muurwerk en een vloer
aangetroffen in de oostrand van de werkput (S32 -34, afb. 7 en 16). De muren zijn opgebouwd uit
oranje bakstenen en waren één steen breed.6 De noordelijke muur S32 was gemetseld met
kalkmortel en gefundeerd op een diepte van 18,38 m +NAP. Het uiteinde van deze muur aan de
westkant is niet recht afgewerkt, wat wil zeggen dat de muur aanvankelijk verder doorliep. Daar zijn
echter geen sporen van gevonden. Van de westelijke muur S34 waren nog vijf lagen bewaard die
waren gestapeld, niet gemetseld. De onderkant van de muur lag op een diepte van 18,57 m +NAP.
De noordkant van de muur eindigde bij een drempel opgebouwd uit enkele bakstenen en een blok
natuursteen.7 De vloer S33 en was gemaakt van gebroken oranje bakstenen van hetzelfde formaat

6
7

Afmetingen 20 t/m 22 x 5 x 10 cm. Vijf lagen maat S34 = 29 cm.
Natuursteen blok: ca. 28 x 22 x 20 cm

17

als de muren die de vloer omsloten (S32 en 34). Het vloerniveau lag op 18,58 m +NAP. Delen van
de noordmuur en de vloer zijn uitgebroken om plaats te maken voor een rioleringsbuis van de
latere discotheek (afb. 16). De zuidkant van de muur S34 kan aan de zuidzijde voor dezelfde reden
zijn uitgebroken, maar een andere mogelijkheid is dat de muur al voor de aanleg van de greppel
S6, aan het einde van de 19e eeuw was uitgebroken (zie ook boven bij ‘greppels’).
Welk gebouw hier is opgegraven is niet duidelijk: mogelijk is dit het gebouw dat zichtbaar op de
minuutplannen uit 1832 en 1886, maar het is eveneens mogelijk dat sprake is van de herbouwfase
van het huis, zoals dat plaatsvond in 1896 (afb. 21).

Afb. 16. Resten van een huis: (links) vloer S33, geflankeerd door muur S34. (rechts) muur S32.
Achterlangs de muur is een rioleringsbuis zichtbaar.

Afb. 17. (links) Stortbak S4.
Afb. 18. (midden en rechts) Muur S43 en een poer S50.
Ten westen naast de muur S34 is bij de aanleg van het vlak op 18,7 m +NAP een klein,
rechthoekige stortbak gevonden van 50 cm doorsnede (afb. 17). De bak is opgebouwd uit rode
handgevormde bakstenen gemetseld met kalkmortel (rommelig puinblok van enkele stenen dik) en
roze machinale bakstenen met aan de bovenzijde portlandcement (één laag stenen in rechthoek).8
Het is onduidelijk of het stortbakje nog in situ lag, of na de sloop hier terecht is gekomen. De
ondiepe ligging van het bakje en de afwijkende oriëntatie ten opzichte van het muurwerk (en de
oriëntatie van de latere gebouwen) doet vermoeden dat hier sprake is van sloopafval.
De overige delen muurwerk die zijn aangetroffen behoren bij de 20e-eeuwse garage die aan de
achterzijde van het huis Kerkstraat 61 heeft gestaan (afb. 13 en 18). Er zijn vijf poeren S50
aangetroffen, sommige rechthoekig opgemetseld, sommige piramidevormig met versnijdingen. De
bovenzijde van de hoogste aangetroffen poer lag op 19,02 m +NAP, de onderzijde van de poeren
lag tussen 18,44 m en 18,65 m +NAP. Langs de zuidzijde van de poeren liep een één-steens muur
S43, bovenzijde op 19,09 m +NAP, gemetseld met zandige kalkmortel.9 De muur stond op een

8
9

Rode baksteen (handgevormd): 22 x 10 x 5 cm. Roze baksteen (machinaal) 21 x 10 x 5,5 cm.
Roze baksteen 21,5 x 11 x 5; oranje baksteen 20 x 10 x 5,5; gele baksteen 21,5 x 10 x 5. Vijf lagen maat = 32 cm.

18

basis van twee versnijdingen, waarvan de onderzijde op 18,74 m +NAP lag. De noordelijke
tegenhanger van deze muur is vermoedelijk grotendeels verwijderd. Het muurtje S48 is het enige
restant van de tegenhanger en niet verder onderzocht.
Het laatste muurwerk (S42) was vermoedelijk een binnenmuurtje in de garage. Twee lagen stenen
zijn aangetroffen, bestaande uit dezelfde bakstenen als S43 (kleur en afmeting). De onderkant van
de muur lag op 18,78 m +NAP, enkele centimeters hoger dan S43. Het muurtje ligt op een laag
zand waaronder resten van donkergrijze kuilen zichtbaar zijn (afb. 19).

Afb. 19. Twee lagen stenen van muur S42 op een dun geelgrijs laagje zand met daaronder
donkergrijze kuilen (S40).
Waterput
Aan de noordzijde van de werkput lag een groot, donkergrijs spoor S31 van ca. 4,20 m in
doorsnede en 1,55 m diep. Het spoor is in drie vlakken opgegraven: vlak 1 op 18,4 m +NAP vlak 2
op ca. 17,7 m +NAP en vlak 3 op een diepte van ca. 17 m +NAP. In vlak 2 werden de verschillende
vullingen van de put zichtbaar (afb. 20). Het gaat om een waterput waarbij de basis wordt gevormd
door een eikenhouten karrenwiel bestaande uit vijf delen die door middel van pen-gatverbindingen
aan elkaar waren bevestigd. Net iets aan de noordwestkant van de het wiel lag een extra stuk hout,
onderdeel van een tweede wiel. Op het hout was een ring van plaggen opgestapeld. De plaggen
waren 30 tot 40 cm lang, ca. 25 cm breed en ca. 6 cm dik. Mogelijk is het losse stuk hout bij het
graven van de put onderin geplaatst om enig houvast te hebben bij het stapelen van plaggen,
aangezien zand onder grondwaterniveau snel dicht vloeit. De overgang van de plaggen naar de
kern/vulling van de waterput is zeer scherp begrensd. De waterput was langs de rand en op de
bodem opgevuld met sterk gelaagd lichtgrijs zand en donkergrijs humeus zand en in het midden
opgevuld met humeus, iets siltig zand met stukjes organisch materiaal zoals riet en stukjes hout.

Afb. 20. Coupe over S31 vanaf vlak 1. Inzet boven: vijf onderdelen van een wagenwiel en een los
deel van een tweede wiel. Inzet onder: coupe vanaf vlak 2 met de geblokte, gestapelde plaggen.
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In de waterput zijn geen dateerbare aardewerkscherven aangetroffen, maar bovenin het spoor is
een musketkogel gevonden. Er is dendrochronologisch onderzoek gedaan naar de stukken hout,
maar hieruit is geen datering verkregen t. Een datering moet gevonden worden middels stratigrafie
en parallellen: Op de minuutplan van 1811-1832 is een schuur opgetekend ter hoogte van de
waterput. De put moet daarom ouder zijn, en dateert op z’n laatst aan het einde van de 18e eeuw.
Op het terrein Voederheil, gelegen op 1,5 km ten noorden van onderhavig onderzoek, is bij een
opgraving een vergelijkbare waterput uit de 16e, mogelijk begin 17e eeuw aangetroffen.10 Bij deze
put was eveneens een karrenwiel op de bodem geplaatst maar was daarop een ton geplaatst
waaromheen de plaggen waren opgestapeld. De aanleg en het gebruik van plaggenputten wordt in
Nederland over het algemeen in de periode van ca. 1250 tot in de zestiende eeuw geplaatst.11
Wegens het ontbreken van vondstmateriaal op de vindplaats ouder dan de 16e eeuw, wordt een
datering in de 16e of 17e eeuw vermoed.
Recente sporen
De meeste sporen worden oversneden door recente verstoringen. Deze zijn afkomstig van de sloop
van de verschillende gebouwen die hier op het terrein hebben gestaan. In het noordelijke deel van
de werkput was dat een garage en op het zuidelijke deel discotheek Morgenzon. De contouren van
een (dieper gefundeerd) deel van de discotheek zijn nog in het vlak herkenbaar. De ontwikkeling
van de bebouwing in de loop van de 20e eeuw is te volgen op de verschillende kadasterkaarten
(afb. 21).

4.3 Vondstmateriaal
Bij het veldonderzoek zijn 63 vondsten aangetroffen, verdeeld over 13 vondstnummers (tabel 3). Al
het materiaal is door middel van een globale scan bekeken en beschreven.
Tabel 3. Aantallen vondstens per vondstcategorie.
Aard vondst

n

Gewicht (in gram)

aardewerk

18

468

bot

10

179

Pijpaardewerk

1

15

metaal

33

natuursteen

1

29

12

(Pijp)aardewerk
Het aardewerk is tussen de 16e en de 19e eeuw gedateerd. Bij de aanleg van het vlak in het
zuidelijke deel van de werkput zijn vondsten verzameld uit de laag onder de recente verstoring, op
het schone zand. Deze laag is geïnterpreteerd als de oude bouwvoor (S1000). De bouwvoor is in
de afgelopen eeuwen omgewerkt en bevat vondstmateriaal uit meerdere perioden. Het betreft
verschillende aardewerktypen: twee stukjes industrieel wit aardewerk en een aantal scherven van
Westerwald steengoed uit de 19e eeuw, een sterk verweerd randje faience met geelpaarse
polychroom beschildering dat tussen 1675 en 1750 dateert, een sterk verweerde scherf
roodbakkend aardewerk met een ruime datering van tussen 1500 en 1700 en een stukje Raerens
steengoed dat rond 1600 wordt gedateerd.
Een scherf met de voorstelling van een landschap in transferprint is vermoedelijk afkomstig uit de
greppel S53 en dateert in de 19e eeuw. Uit dezelfde greppel is ook een pijpenkop afkomstig, die in

10

Mondelinge mededeling N. Bouma (Bouma in voorbereiding).
Boekenogen & D’Hollossy, 2006.
12
Scan uitgevoerd door aardewerkspecialist N.L. Jaspers (ADC ArcheoProjecten).
11
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de 18e of 19e eeuw gedateerd kan worden. De enige scherf die bij het couperen uit een spoor
afkomstig is betreft een stukje roodbakkend aardewerk met groene glazuur dat in de 18e en 19e
eeuw voorkomt.
Metaal13
De meeste metalen voorwerpen die bij het onderzoek zijn gevonden zijn afkomstig uit recente
verstoringen en de stort. Het meeste metaal is afkomstig uit de 19e of 20e eeuw.
Enkele voorwerpen komen uit sporen: in de onderkant van de bouwvoor is een zeer slecht
geconserveerde halve Willemcent gevonden (19e eeuw) en bovenin de waterput S31 lag een
musketkogel. Dergelijke kogels komen voor tussen de 15e en de 19e eeuw. Uit het blokje
bakstenen afkomstig van discotheek de Morgenzon zijn 20e-eeuwse vondsten aangetroffen:
metalen pijpjes, schroeven, munten en een garderobepenning. Uit de stort zijn verschillende
metaalvondsten afkomstig: een verchroomde lepel, een aluminium bierdek met een afbeelding van
de drie hoefijzers erop, een aantal munten waaronder een Leeuwencent uit 1878, een zinken
muntje uit de tweede wereldoorlog en een duitje. Verder nog twee stukjes ondetermineerbaar
metaal en twee loodjes. De kleinste en slechts bewaarde stukken metaal (en de schroeven) zijn
tijdens het onderzoek in het veld reeds gedeselecteerd.
Overige voorwerpen uit de stort en de recente verstoringen waren onder andere een
belastingloodje uit de 19e of 20e eeuw en een tweede Leeuwencent (datum slecht leesbaar, maar
vermoedelijk 1877).
Geen van de metalen voorwerpen leende zich voor conservering of verdere uitwerking.
Overig vondstmateriaal
In de kuil S1 is een stuk natuursteen zonder bewerkingssporen aangetroffen en zeer slecht
geconserveerd botmateriaal afkomstig, gedetermineerd als meerdere delen van een onderbeen
van een schaap of geit. In S2 lag een deel van een dijbeen van eveneens een schaap of geit.
Dendrochronologisch onderzoek14
Het basis principe van deze dateringsmethode is dat een opeenvolgende reeks met voldoende
jaarringen een patroon bevat dat uniek is voor een bepaalde periode en dat andere bomen in
dezelfde periode en binnen hetzelfde gebied een vergelijkbaar jaarringpatroon hebben waardoor
deze vergelijkbaar zijn. Als een jaarringreeks van onbekende ouderdom vergeleken wordt met een
jaarringreeks waarvan de datering bekend is (bijvoorbeeld een jaarringreeks van een levende
boom) en er wordt een positie gevonden waarop de gelijkenis van beide jaarringreeksen
buitengewoon groot is, dan is daarmee de datering van de ongedateerde jaarringreeks een feit. In
de praktijk werkt deze methode voor een klein aantal soorten. Dit zijn echter wel de soorten die
verreweg het meest gebruikt zijn in oude gebouwen en andere objecten. Eén van deze soorten is
eik, het hout waarvan het karrenwiel was gemaakt.
De onderdelen van het karrenwiel bevatten ieder afzonderlijk te weinig jaarringen voor een
positieve dendrochonologische datering. Daarom zijn uit vier delen van het karrenwiel plakken
gezaagd en is gepoogd om de ringen naast elkaar te leggen op zoek naar overlap, waardoor een
jaarringreeks van voldoende omvang kon worden bereikt. Jaarringreeksen van minder dan 70
jaarringen zijn doorgaans niet als uniek te beschouwen; voor korte jaarringreeksen kunnen
meerdere posities gevonden worden die beide even (on)betrouwbaar zijn. Uiteindelijk bleek dat een
verzameling van meerdere stukken nog steeds onvoldoende jaarringen opleverde om tot een
datering te kunnen komen.

13
14

Scan uitgevoerd door metaalspecialist J. Langelaar (ADC ArcheoProjecten).
De verschillende stukken hout zijn onderzocht door S van Daalen (van Daalen dendrochronologie).
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5 Interpretatie en conclusies
5.1 Analyse van de resultaten
In het onderzoeksgebied zijn bewoningssporen teruggevonden uit de periode 16e tot en met de 20e
eeuw. De sporen zijn verdeeld over twee percelen, waarvan de grenzen door de eeuwen heen iets
verschoven zijn.
De losse sporen zoals kuilen en paalkuilen zijn niet gedateerd maar kunnen aan de bewoning van
de twee percelen worden toegeschreven, waarschijnlijk reeds vanaf de 16e eeuw tot in de 19e
eeuw. Het oudste spoor op het terrein is een waterput opgebouwd uit een wagenwiel met
gestapelde plaggen, die vermoedelijk in de 16e of 17e eeuw dateert. Het huis waartoe de put heeft
behoort zal iets oostelijker langs de Kerkstraat hebben gestaan.

Afb. 21. Opeenvolging van historische (kadaster)kaarten ter hoogte van het onderzoeksgebied
(bron: watwaswaar.nl en detailkaarten uit 1866 en 1988 van de Heemkundekring Zeeland).
De twee percelen staan beschreven in een cijnsboek van 1650 tot aan ongeveer 1780. Hierin
worden twee huizen genoemd, dus waarschijnlijk dateren de beide huizen al van voor 1650.15 De
inschrijving in het cijnsboek loopt door tot ongeveer 1780, daarna is er een gat van ongeveer 40
jaar waarover vooralsnog geen informatie bekend is. In 1821 start het onderzoek dat leidt tot de
eerste kadastrale kaart van 1832.
Wanneer de historische kaarten uit het begin van de 19e eeuw met de tweede helft van de 19e
eeuw vergeleken worden blijkt dat het één en ander langs de kerk en op het zuidelijke perceel

15

Mondelinge informatie van P. Huvenaars van de Heemkundekring Zeeland dd. 24 dec 2013.

22

verandert. Op de kaart uit 1832 zijn drie gebouwen verspreid over twee kavels opgetekend. Uit de
gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT) blijkt dat het zuidelijke kavel staat
omschreven als “huis en erf” en het noordelijke als “huis, schuur en erf”.16 De percelen ten westen
van de huizen staan omschreven als tuin. De aan de oostzijde van de opgravingsput aangetroffen
funderingen betreffen de resten van een huis dat afgebeeld staat op de kaart uit 1832, ofwel het
huis dat erna, in 1896 werd gebouwd.17
In 1843 wordt een school gebouwd (het huidige monumentale Bondsgebouw) ten zuiden van het
opgravingsgebied en het kleine gebouwtje bij de kerk langs de Kerkstraat wordt afgebroken
(vergelijk de kaarten uit 1832 en 1886). In 1871/1872 wordt de huidige kerk gebouwd, iets ten
westen van haar voorloper (vergelijk de detailkaarten uit 1832 en 1988).
Uit historische bronnen is bekend dat in 1896 herbouw plaatsvond op het zuidelijke perceel. Dit
blijkt uit de historische kaarten wanneer de kaart uit 1886 met 1899 wordt vergeleken:in
laatstgenoemde is een huis afgebeeld dat dichter op de Kerkstraat stond dan in de oude kaart en
bovendien haaks op de straat georiënteerd lijkt.18 Tijdens de opgraving is een hoek van een
gebouw aangetroffen. Wanneer de opgravingresultaten en de historische kaarten over elkaar
worden gelegd, lijkt de fundering te horen bij het nieuwbouwhuis uit 1896. Het verschil met de hoek
van het huis zoals afgebeeld in 1832 is ruim 3 m. Het is de vraag in hoeverre de topografische
kaarten dergelijke afstanden exact weergeven. Door de nieuwbouw ontstond tussen de beide
huizen ruimte voor een weg. Het pad dat op de kaart uit 1868 nog tot aan de achterzijde van het
noordelijke huis loopt wordt iets verlegt en ligt in 1899 tussen de beide huizen door. Op het
noordelijke perceel verandert er op de topografische kaart weinig, maar in 1881/1882 wordt het
huis afgebroken en weer opgebouwd (vergelijk de detailkaarten uit 1832 en 1886). De huizen vallen
echter buiten het opgegraven areaal.

Afb. 22. Links: zuidelijk perceel Kerkstraat 59 rond 1905. Rechts: op de voorgrond het zuidelijk
perceel en op de achtergrond de boerderij op het noordelijk perceel Kerkstraat 61 in de jaren 30
(bron: Heemkundekring Zeeland).
Op het noordelijke perceel wordt ca. 1926 een stal en bakhuis bijgebouwd. Wanneer de kaarten
1886 en 1929 met elkaar worden vergeleken lijkt de schuur op het achtererf van het huis
vervangen: dit mag geïnterpreteerd worden als de nieuwbouw. Van zowel de oude als de nieuwe

16

OAT is een register uit 1832 waarin diverse gegevens vermeld staan die betrekking hebben op de betreffende percelen zoals
het grondgebruik en oppervlakte en de eigenaar, diens beroep en woonplaats.
Info per kavel afkomstig van P. Huvenaars van de Heemkundekring Zeeland. Zie ook volgende pagina´s.
18
Wanneer we naar de foto’s uit de jaren 20 kijken mag eraan getwijfeld worden of daadwerkelijk sprake is van een west-oost
oriëntatie van het huis: op de foto lijkt het huis parallel aan de straat te staan. Dergelijk detail is niet met zekerheid van de oude
kaarten te herleiden.
17
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schuur zijn geen resten aangetroffen in de opgravingsput. Het is echter wel mogelijk dat enkele
ongedateerde kuilen of uitbraaksporen in het noordelijke deel van de werkput bij deze
(her)bouwfase horen. Aan het einde van de jaren 30 wordt de boerderij op het noordperceel
gesloopt en wordt er een nieuw woonhuis en een grote garage voor een autobusbedrijf gebouwd.
Deze ontwikkelingen zijn zowel op de topografische kaart zichtbaar (1956: vrijwel het gehele
noordperceel is volgebouwd) als in de werkput: de muurresten en poeren van de garage zijn
duidelijk zichtbaar in het vlak. Direct ten zuiden van de zuidmuur is een parallel liggende
uitbraaksleuf zichtbaar die waarschijnlijk ook met de garage verband houdt.
In 1968 wordt het gebouw op het zuidelijke perceel verbouwd tot een café, zaal en garage en in
1969 wordt een deel verbouwd tot winkel. Het complex wordt uiteindelijk verbouwd tot discotheek
de Morgenzon, die op haar beurt weer is afgebroken in 2008. Op de topografische kaart uit 1988 is
te zien dat beide percelen op dat moment geheel volgebouwd zijn. De meeste recente sporen in
het zuidelijk deel van de werkput dateren vermoedelijk van de Morgenzon, zowel bouw- als van de
sloopfase.

Afb. 23. De beide percelen naast elkaar, gezien richting het zuidwesten. Links: eind jaren 30
Midden: jaren 60. Rechts: jaren 80 (bron: www.bd.nl en de Heemkundekring Zeeland).

5.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen
Landschap
1. Hoe ziet de geologische, geomorfologische en bodemkundige opbouw van het plangebied eruit
en wat is de relatie tussen de vindplaats(en) en het omringende landschap?
Op een niveau dieper dan 1 meter onder het maaiveld is grof en slecht gesorteerd, grindig
rivierzand aangetroffen (S7000, formatie van Beegden). Deze laag is afgedekt met matig fijn en
goed gesorteerd dekzand (S6000, formatie van Boxtel, laagpakket van Wierden). De
oorspronkelijke bodem is een veldpodzol. Hiervan resteerde binnen het onderzoeksgebied echter
alleen spaarzaam de BC-horizont (S5000). In alle profielen was de bovenste 40 tot 65 cm (sterk)
verstoord. Op enkele plaatsen kon onder de verstoring nog een rest van de oude bouwvoor
(S1000) worden herkend, al dan niet met spitsporen aan de onderkant. Aan de zuidkant van de
werkput was de oude bouwvoor het dikst en resteert een laag van ca. 25 cm.
Langs/onder de Kerkstraat is waarschijnlijk een dekzandwelving of –rug aanwezig waarlangs de
bewoning zich concentreerde.
In het westelijke deel van het plangebied domineren rivierafzettingen in de ondergrond.19 Hier was
oorspronkelijk sprake van een lage en natte ligging voordat het werd opgehoogd met een
plaggendek. Het westelijke deel viel buiten het gebied van onderhavig onderzoek.

19

Rondags 2013, 22.
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2. Op welk niveau zijn archeologische sporen leesbaar?
De archeologische sporen zijn zichtbaar onder de recente verstoringen en de oude bouwvoor, op
een diepte tussen 18,3 en 18,5 m +NAP, dat wil zeggen tussen ongeveer 80 en 100 cm onder het
maaiveld.
3. In welke mate is het gebied verstoord?
Over het gehele terrein zijn grote verstoringen aangetroffen die samenhangen met de sloop van de
20e-eeuwse gebouwen op deze locatie, te weten een garage en een discotheek.
M.b.t. nederzettingsresten
4. Waaruit bestaan de nederzettingsresten? Welke vondstcategorieën, sporen, structuren en
activiteitsconcentraties zijn er binnen de vindplaats te onderscheiden?
De nederzettingsresten bestaan uit paalkuilen, kuilen, greppels, een waterput en muurresten. De
vondsten zijn met name afkomstig uit een greppel en de oude bouwvoor en bestaan uit aardewerk,
een enkele kleipijp, wat botmateriaal en metaal. Het metaal is echter voornamelijk aangetroffen in
recente verstoringen.
5. Hoe is de ruimtelijke spreiding van nederzettingssporen, spoorclusters en structuren?
De paalkuilen en muurresten concentreren zich voornamelijk langs de oostrand van de werkput,
ofwel nabij de Kerkstraat. De kuilen en liggen op de achterzijde van de percelen, verder van de
Kerkstraat. De waterput lag vermoedelijk direct aan de achterzijde van een huis aan de Kerkstraat.
De twee greppel zijn geïnterpreteerd als perceelsgrenzen.
6. Zijn er grenzen van de vindplaats binnen het onderzoeksgebied aan te wijzen?
Nee, de sporen en structuren lopen buiten de grenzen van de werkput door.
7. In hoeverre is de vindplaats verstoord?
De meeste sporen zijn doorsneden door latere verstoringen die samenhangen met de sloop van de
20e-eeuwse gebouwen op deze locatie. Een blok muurwerk is doorsneden door een oude riolering.
8. Wat is de determinatie, functie en datering van de vondsten?
Het (pijp)aardewerk dateert tussen de 16e en de 20e eeuw, met het zwaartepunt in de 18e en 19e
eeuw. Het metaal bestaat voornamelijk uit sterk verweerde muntjes en enkele losse
(ondetermineerbare) fragmenten uit de 19e eeuw, wat afval uit de 20e eeuw (een lepel, een bierdek
en schroeven) en een musketkogel die zeer ruim dateert (15e – 19e eeuw) maar vermoedelijk
samenhangt met de waterput waarin de kogel werd aangetroffen, uit de 16e of 17e eeuw. Het
botmateriaal is als afval in een kuil terecht gekomen en niet nader te dateren.
9. Kunnen op basis van de sporen en vondsten verschillende bewonings- of gebruiksfasen
onderscheiden worden? Zo ja, hoe verhouden deze zich tot elkaar in ruimtelijk opzicht, in
functioneel opzicht en met betrekking tot hun materiële cultuur?
Ja, er zijn verschillende bewoningsfasen aanwijsbaar. De losse paalkuilen hangen waarschijnlijk
samen met de oudere bewoning van het terrein, evenals de waterput en de kuilen die ten westen
van de waterput liggen. Deze kunnen onderdeel uitmaken van 16e- en 17e-eeuwse bebouwing op
en gebruik van het terrein. De twee greppel die de werkput haaks doorsnijden hebben vermoedelijk
een oudere datering dan de bewoning op de kadasterkaarten (18e/19e eeuw). De meest zuidelijke
greppel moet in het begin van de 19e eeuw zijn opgevuld.
Vanaf de 18e en 19e eeuw is duidelijk sprake van een indeling van het terrein in twee percelen, wat
zichtbaar is op de historische kaarten. Een blokje muur- en vloerresten dateert uit deze periode en
ligt op het zuidelijke perceel. De verschuiving in bewoning en bebouwing is op de historische
kaarten in de archieven te volgen (zie § 5.1). De funderingsresten van de gebouwen die in de
tweede helft van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw op het terrein hebben gestaan
liggen vermoedelijk net ten oosten van de werkput. De langgerekte kuilen in het noordwestelijke
deel van de werkput lagen op het achtererf van het noordelijke perceel en zijn geïnterpreteerd als
vergravingen ten behoeve van een tuin.
De laatste fase waarvan sporen zijn aangetroffen op het terrein zijn de resten van en
uitbraaksporen van de garage op het noordelijke perceel en de discotheek op het zuidelijke
perceel.
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10. Wat kan gezegd worden over de bij de vindplaats horende materiële cultuur, in het bijzonder
ten aanzien van productie, distributie en consumptie van mobilia en lokale productie versus import?
Er is te weinig vondstmateriaal aangetroffen om uitgebreid op deze vraag in te gaan. Een waterput
opgebouwd uit een houten wagenwiel met gestapelde plaggen is een gebruikelijke bouwwijze in
deze streek. Het aanwezige aardewerk (Raerens, Westerwald, industrieel wit, roodbakkend,
faience) vormt eveneens een gebruikelijk beeld voor een doorsnee nederzetting.
Het bierdekje met de drie hoefijzers vormt een weerspiegeling van zowel het gebruik van het terrein
(café/discotheek) als lokale ambacht: op het perceel aan de overzijde van de Kerkstraat staat een
pand dat in de 19e en begin van de 20e eeuw in gebruik was als bierbrouwerij. Deze brouwerij werd
in 1938 overgenomen door de Bredase brouwerij De Drie Hoefijzers. Hoewel er sedertdien geen
bier meer werd gebrouwen (alleen nog frisdrank) verwijst het bierdek naar een stukje lokale
geschiedenis.
11. Wat kan aan de hand van het zoölogisch en botanisch materiaal worden gezegd over de
voedseleconomie van de nederzetting/huisplaatsen?
Het botanische materiaal is niet uitgewerkt. Het dierlijk botmateriaal is te klein in omvang om
uitspraken te kunnen doen over de voedseleconomie.
12. Wat voegen de resultaten van onderhavig onderzoek toe aan de lokale onderzoeks-, ontstaansen bewoningsgeschiedenis van Zeeland?
De resultaten geven een beeld van de bewoningsgeschiedenis over een periode van enkele
eeuwen van twee percelen langs de Kerkstraat in Zeeland: zie hiervoor de beschrijving in § 5.1.
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden alleen nederzettingssporen aangetroffen. Omdat het
aantreffen van inhumatiegraven - vanwege de dichte ligging bij de kerk - niet helemaal kon worden
uitgesloten, waren ook enkele onderzoeksvragen m.b.t. graven in het PvE meegenomen (vraag 13
t/m 17). Aangezien er geen grafresten zijn aangetroffen worden deze onderzoeksvragen niet
meegenomen in de uitwerking van het vervolgonderzoek.
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Bijlage I Alle sporen overzicht

Gearceerde sporen: recente verstoringen S999.
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Bijlage II Archiefonderzoek van de Heemkundekring Zeeland
(P. Huvenaars).
Kerkstraat 59, het zuidelijk perceel
In 1821 heeft Maria Christina Duljé (of Dielissen) een woonhuis op perceel Het Dorp H116.
Op 27 januari 1825 verkoopt Maria Dulje een huisje nr. 179 met moeshof gelegen aan de Straat te
Zeeland aan Jacobus van den Bosch. Vermoedelijk gaat het over perceel H116 want in 1832 heeft
Jacobus van den Bosch, kleermaker, een huis en erf op perceel het Dorp H116.
Circa 1856 wordt het huis verkocht aan Johannes van der Sterren, broodbakker te Reek.
Circa 1864 wordt het huis verkocht aan Catharina van der Pas, weduwe van Cornelis van den
Brand, winkelier te Zeeland.
Dan blijft het huis een tijd binnen de familie. Circa 1882 is Antonius van den Brand mede-eigenaar.
En rond die tijd (1882) wordt het huis verkocht aan zoon Hendrikus van den Brand, ongetrouwde
bakker te Zeeland. Mede-eigenaar wordt zijn schoonzus Johanna Peeters, weduwe van Antonius
van den Brand.
Circa 1896 vindt er herbouw plaats.
Circa 1920 wordt het huis verkocht aan Cornelis Martinus van Tiel, timmerman, aannemer,
winkelier te Zeeland.
Tot de sloop in 2008 blijft het huis binnen de familie van Tiel: eerst aan alle kinderen op 24
november 1938. En vervolgens in circa 1946 aan de zoon Hendrikus Nicolaas van Tiel, cafehouder
en zijn vrouw Adriana Lucia van de Laar.
In 1968 wordt het gebouw uitgebreid met een cafe, zaal en garage en in 1969 wordt een deel
omgebouwd tot winkel.
Later wordt het gebouw gekocht door zoon Henk van Tiel die er een regionaal bekende discotheek
in vestigt: De Morgenzon.
Voor 2008 wordt het gebouw aangekocht door de gemeente Landerd voor hun uitbreidingsplannen
en wordt het gebouw gesloopt om plaats te maken voor een nieuw schoolgebouw.
Kerkstraat 61, het noordelijk perceel
In 1821 is dit huis met nummer H138 van Francis Tiebosch, landbouwer te Zeeland.
Op 21 februari 1862 vindt er een deling in de familie plaats en wordt Gerardus van Kilsdonk,
bierbrouwer te Zeeland, de nieuwe eigenaar (de broer van de schoonzoon van Francis Tiebosch,
Peter Joseph van Kilsdonk).
In 1880 wordt het huis als huurder bewoond door het gezin Baltussen-Gerrits.
Circa 1881 wordt het huis waarschijnlijk afgebroken en circa 1882 weer opgebouwd.
Op 25 augustus 1885 vindt er opnieuw een deling in de familie plaats en wordt het huis gezamenlijk
eigendom van Gerardus van Kilsdonk en Adrianus van de Ven (laatstgenoemde is brouwer uit Son
en schoonzoon van Peter Joseph van Kilsdonk.
Per december 1885 komt er een nieuwe bewoner in het pand, namelijk het gezin Laarakkers-van
der Cruijsen, dat uit Velp komt.
Circa 1898 is enige eigenaar Adrianus van de Ven.
Op 31 maart 1916 komt het gezin Manders-Laarakkers uit Schaijk hier wonen.
Op 14 maart 1925 komt het gezin van Berkel-van Overbeek uit Gassel in het huis wonen.
Circa 1926 wordt er een stal en bakhuis bijgebouwd.
Op 10 december 1936 wordt huis verkocht aan Albertus Everardus van Dongen, autoverhuurder,
garagehouder en autobusondernemer. Die laat de boerderij afbreken en vervangen door een
woonhuis met grote garage voor zijn autobusbedrijf.
Circa 1976 wordt het verkocht aan de gemeente Zeeland.
In de garage komt jeugdhonk ’t Busselke. Achter in de schuur komt het magazijn van Stichting
Jeugdbelangen. Het huis wordt bewoond door familie Van de Broek.

Bijlage III Sporenlijst
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Bijlage IV Vondstenlijst
Vnr Volg Put

S

vu

inh

1

1

1

2000

1

AWG 1

2

1

1

2000 1

MXX

n

gewicht

opmerkingen

Periode

2,00

met landschap transferprint. S53?!

19e eeuw

halve Willemcent (19e eeuw), zr slecht gecons.

19e eeuw

1

3

1

1

2000

1

AWG 2

4

1

1

52

1

MXX

5

1

1

2000

1

AWG 3

47,00

20

6

1

1

31

1

MXX

1

7

1

1

53

1

PIJP

1

29,00

Raeren steengoed (ca. 1600), roodbakkend sterk
verweerd oppervlak (1500-1700)
verzameling zeer slecht geconserveerd metaal:
muntjes, garderobemunt, metalen pijpjes, schroeven
(met pluggen)!
2 iw: 19e eeuw; faience: sterk verweerd, randje met
geelpaars polychroom beschildering (1675-1750)

19e eeuw

musketkogeltje
pijpekop

18e - 19e eeuw

Westerwald steengoed, 1 mae

19e eeuw

r met mangaan oxide glazuur

18e - 19e eeuw

1

1

2000

2

AWG 11

384,00

9

1

1

1

2

ODB

9

132,00

9

2

1

1

2

SXX

1

29,00

10

1

1

3

1

AWG 1

6,00

11

1

1

2

1

ODB

1

47,00

12

1

1

999

1

MXX

2

13

1

1

999

1

MXX

9

Belastingloodje (19e/20e eeuw) Leeuwencent 1877
(datum lastig leesbaar)
stortvondsten: verchroomde lepel, alluminium
bierdek(3 hoefijzers), Leeuwencent(1878), sterk
verrot zinken muntje(WOII), loodje indet, loden
plaatje, duitje(?) indet geglad(17e/18e eeuw), 2fragm
indet

Bijlage V Monsterlijst
Vnr

Put

vlak

S

monster

Verzamel

14

1

1

31 2

MZ

COUP

15

1

1

31 2

MZ

AFW

onderin tweede coupe: humeuze vulling

16

1

1

31

MA

AFW

plaggenmonster

17

1

3

31 4

MHT

AFW

Wagenwiel

3

20e eeuw

15,00

8

vu

1600 (rond)

Opmerking
onderin eerste coupe: humeuze vulling

19e eeuw

18e-20e eeuw
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Verklarende woordenlijst
Antropogene sporen Alle immobiele sporen van menselijke oorsprong, variërend van paalgaten of
fosfaatvlekken tot muurresten.
AMK Archeologische Monumentenkaart geeft een overzicht van gewaardeerde archeologische
terreinen in vier categorieën: 1). Archeologische waarde, 2) Hoge archeologische waarde, 3) Zeer
hoge archeologische waarde en 4) Zeer hoge archeologische waarde beschermd. De AMK is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RCE en de provincies en wordt beheerd door de RCE.
Archeologische indicatoren Indicatief archeologisch materiaal dat bij (boor)onderzoek een
aanwijzing kan zijn voor de aanwezigheid, ter plaatse of in de nabijheid, van een archeologische
vindplaats.
Archis Archeologisch Informatie Systeem. Dit door de RCE beheerde systeem bevat informatie
over o.a. onderzoeksmeldingen, vondstmeldingen, waarnemingen, complexen en monumenten.
14

C Koolstof (radioactieve isotoop), gebruikt voor datering.

CIS Het landelijke registratienummer ten behoeve van archeologisch onderzoek, uitgegeven door
het Centraal Informatiesysteem.
CMA Centraal Monumenten Archief.
Ex situ Niet ter plaatse. Aanduiding die wordt gebruikt om aan te geven of grondsporen en / of
artefacten zich niet meer op de oorspronkelijke plaats in de bodem bevinden. Behoud ex situ is het
bewaren van de archeologische informatie door definitief onderzoek (opgraven, documenteren en
registreren).
IKAW Indicatieve kaart van archeologische waarden, een door de RCE geproduceerde kaart op
landelijk niveau met de verwachte relatieve of absolute dichtheid van (bepaalde) archeologische
verschijnselen in de bodem.
IVO Inventariserend Veld Onderzoek. Het verwerven van (extra) informatie over bekende of
verwachte archeologische waarden binnen een onderzoeksgebied, als aanvulling op en toetsing
van de archeologische verwachting, gebaseerd op het bureauonderzoek middels waarnemingen in
het veld.
In situ Achtergebleven op exact de plaats waar de laatste gebruiker het heeft gedeponeerd,
weggegooid of verloren. Behoud in situ is het behouden van archeologische waarden in de bodem.
KNA Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
PVA Plan van Aanpak. Een door de opdrachtnemer op te stellen plan voor de uit te voeren werken
waarmee beoogd wordt aan de vereisten zoals geformuleerd in het Programma van Eisen en/of het
ontwerp te voldoen. Ook wordt hierin een voorstel gedaan voor de werkwijze waarmee de in het
Programma van Eisen en/of ontwerp geformuleerde resultaatsverwachtingen bereikt kunnen
worden.
PVE Programma van Eisen. Het PvE is een door een bevoegde overheid opgesteld of bekrachtigd
document dat de probleem- en doelstelling van de te verrichten werkzaamheden van de vindplaats
geeft en de daaruit af te leiden eisen formuleert met betrekking tot het uit te voeren werk.
RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
RTS Robotic Total Station. Hiermee worden vlakken direct digitaal ingemeten.
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Afkortingen in de database

REFERENTIELIJSTEN

Versie 1.6

AARD SPOOR
Aard van het spoor
Code
AKR
AWC
BA
BES
BG
BKS
BOC
BPA
BPL
BPT
BRL
BU
BUN
BV
CR
DIG
DK
DLT
DP
DR
EG
ES
FU
GA
GE
GHE
GR
GRK
GT
HA
HAK
HG
HKC
HI
HO
HU
IN
KEL
KGO
KGR
KGV
KL
KS
LAK
LAT
LG
LO
LS
MI
MR
MSK
MST
MU
NV
NVD
NVP
OV
PA
PAK
PG
PGK
PK
PL
PLW
PO
POE
POT
PS
PSE
PSK
REC

Omschrijving
(oude) akkerlaag
aardewerkconcentratie
balk
beschoeiing
boorgat
bekisting
botconcentratie
beschoeiing, palen
beschoeiing, planken
beerput/beerkelder
brandlaag
bustum
visbun
bouwvoor
crematiegraf
dierbegraving
drenkkuil
doorlaat (door een muur)
depressie
drain
erfgreppel
esdek
fuik
gracht
geul
grafheuvel
greppel
grafkuil
goot
haard
haardkuil
huisgreppel
houtskoolconcentratie
hoefindruk
hout
hutkom
inhumatiegraf
kelder
ovale kringgreppel
ronde kringgreppel
vierkante kringgreppel
kuil
karrenspoor
laklaag
latrine
laag
ophogingslaag
stortlaag
muurinsteek
muur
mestkuil
muursteen
muuruitbraak
natuurlijke verstoring
dierlijke verstoring
plantaardige verstoring
oven
houten paal
paal met paalkuil
paalgat
paalgat met paalkuil
paalkuil
plank
plaggenwand
poel
poer
potstal
ploegspoor
ploegspoor, eergetouw
ploegspoor, keerploeg
recent

RPA
RPG
RPK
RPL
SG
SI
SL
SPB
SPG
SS
ST
STC
VL
VR
VSC
VW
WA
WG
WK
WL
WOO
XXX

palenrij
rij paalgaten
rij paalkuilen
rij planken
standgreppel
silo
sloot
spaarboog
spitsgracht
spitspoor
steen
steenconcentratie
vlek
vloer
vuursteenconcentratie
vlechtwerk
waterput
weg
waterkuil
wal
woonlaag
onbekend

COUPEVORM
Vorm van de onderkant van het spoor in de coupe
Omschrijving
Code
ONR
onregelmatig
PNT
punt
RND
rond
VLK
vlak
KOM
komvormig
REV
revolvertas
VRK
vierkant
RHK
rechthoekig
NG
niet gecoupeerd

VLAKVORM
Vorm van het spoor op het horizontale vlak
Omschrijving
Code
LIN
lineair
ONR
onregelmatig
OVL
ovaal
RHK
rechthoekig
RND
rond
SIK
sikkelvormig
VRK
vierkant

KLEUR
Duiding van de kleur
Code
BE
BL
BR
GL
GN
GR
OR
PA
RO
RZ
WI
ZW

Referentie
beige
blauw
bruin
geel
groen
grijs
oranje
paars
rood
roze
wit
zwart

Daarnaast:
D
donker
L
licht
SCH
schoon
VL
vuil
ZR
zeer
DBRGR = donkerbruingrijs (hoofdkleur is dan grijs)
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INSLUITSEL
Aard van een insluitsel van een vulling
Code
AS
AW
BOT
BS
BW
FE
FF
GL
HK
HL
HT
KI
LR
MET
MN
NS
OKR
SCH
SL
VKL
VST

Referentie
as
aardewerk vaatwerk
bot (geen schelp)
baksteen
bouwaardewerk (baksteen, dakpan, tegel)
ijzeroer
fosfaat
glas
houtskool
huttenleem
hout
kiezel
leer
metaal
mangaan
natuursteen
oker
schelp
slak
verbrande klei
vuursteen

TEXTUUR
Textuur van een vulling met NEN-classificatie
Code
K
ZK
MK
LK
Z-K

NEN
K
Ks1
Ks2
Ks3

Referentie
klei
zware klei
matig zware klei
lichte klei
zandige klei

Zl
ZZl
MZl
LZl

Kz1
Kz2
Kz3

zavel
zware zavel
matig lichte zavel
lichte zavel

L
SL
Z-L

L
Lz1
Lz3

leem
siltige leem
zandige leem

V
V1
V2
V3
Z-V

V
Vk3
Vk1
VKM
Vz1

veen
venige klei
kleiig veen
mineraalarm veen
zandig veen

Z
FZ
MZ
GZ
ILZ
LZ
IGHZ
MGHZ
SGHZ
V-Z

Z
Zs1
Zs1
Zs1
Zs2
Zs3
g1
g2
g3
Vz3

zand
fijn zand
middelgrof zand
grof zand
iets lemig zand
lemig zand
iets grindhoudend zand
matig grindhoudend zand
sterk grindhoudend zand
venig zand

G
FG
GG
IZHG
MZHG
SZHG

G

grind
fijn grind
grof grind
iets zandhoudend grind
matig zandhoudend grind
sterk zandhoudend grind

Gz1
Gz2
Gz3

ST

steen

HT

hout

H0
H1
H2

h1
h2
h3

humushoudend
matig humeus
humusrijk

INHOUD
Aard van het materiaal van een vondst
Referentie
Code
AW
aardewerk vaatwerk
AWG
gedraaid aardewerk
AWH
handgevormd Aardewerk
BAKSTN baksteen
DAKPAN dakpan
OXB
bot (geen schelp)
OMB
bot menselijk
ODB
bot dierlijk
CREM
crematieresten
BOUWMAT bouwaardewerk (keramisch, geen steen)
COP
coproliet
GLS
glas (geen slak)
HK
houtskool
HT
hout (geen houtskool, geen plantaardige resten)
KER
keramische objecten (weefgewichten e.d.)
ODL
leer
MXX
metaal (geen slak)
MCU
koper/brons
MFE
ijzer
MPB
lood
MIX
gemengd
SXX
natuursteen (geen vuursteen)
PIJP
pijpenkoppen en -stelen
SCH
schelp
SLAK
slakken
TEGEL
tegel
OTE
textiel, touw
HUTTELM verbrande klei (geen lemen gewichten)
SVU
vuursteen
XXX
overig

MONSTER
Aard van een monster
Code
MA
MAR
MBOT
MC14
MCH
MCR
MD
MDIA
MDNA
MFF
MHK
MHT
MP
MSC
MSL
MZ

Referentie
monster algemeen
monster artropoden
monster bot
monster voor 14C-datering
chemisch monster
crematiemonster
monster voor dendrochronologisch onderzoek
diatomeeënmonster
DNA-monster
fosfaatmonster
houtskoolmonster
houtmonster
pollenmonster
schelpenmonster
monster slijpplaat
zadenmonster voor botanisch onderzoek

VERZAMELWIJZE
Manier waarop een vondst of monster is verzameld.
Code
AAC
AANV
BIGB
COUP
DETC
LICH
MAA
MAF
MSCH
PUNT
SCHA
SPIT
TROF

Referentie
aanleg coupe (handmatig schaven)
aanleg vlak of profiel (handmatig)
bigbag
couperen (handmatig)
detectorvondst
lichten (vondst met omringende grond integraal verwijderd)
machinale aanleg
machinale afwerking (of machinaal couperen)
machinaal schaven
puntvondst (ingemeten)
uitschaven (handmatig)
uitspitten (handmatig)
troffelen

