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Gedeputeerde Staten
De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
T.a.v. de Statengriffie

2 4 . I4N, 2017
onderwerp
Provinciale Onderzoel<sagcnda Archeologie
Zeeland 2017-2020

behandeld door
drs. N.H. van Diepen
(0118) 631739

kenmerk
17001132

verzonden
Middelburg,
24 januari 2017

Geachte voorzitter,
Op 27 september 2016 hebben wij u de ev aluatie van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie
Zeeland (POAZ) over de periode 2009-2015 toegezonden en aangekondigd dat wij voornemens waren
een nieuwe POAZ vast te stellen voor de periode 2017-2020. Dit voornemen is inmiddels tot uitvoering
gekomen en hierbij bieden wij u dan ook de nota 'Wie wat bewaart, die heeft wat - Provinciale Onderzoel<sagenda Archeologie Zeeland 2017-2020' en het uitvoeringsprogramma Provinciale Onderzoeks
agenda Archeologie Zeeland 2017 ter kennisname aan.
De POAZ is in eerste instantie bedoeld om de financiële risico's bij zowel de Provincie Zeeland als de
(externe) vergunninghouder te beperken. Over onderwerpen die buiten de POAZ vallen kan ons college
een negatief selectiebesluit nemen, waardoor een archeologische opgraving niet noodzakelijk is.
Bij het opstellen van de nieuwe POAZ hebben wij rekening gehouden met de aanbevelingen die de SCEZ
in de door haar uitgevoerde evaluatie van de POAZ over 2009-2015 heeft gedaan. Dit heeft er toe geleid
dat zeven van de tien kernthema's van de geëvalueerde POAZ in grote lijnen gecontinueerd worden en
vier nieuwe kernthema's opgenomen zijn, die grotendeels aansluiten bij provinciaal cultuurbeleid op ander
gebied.
Daarnaast koppelen wij aan de POAZ 2017 t/m 2020 een jaarlijks uitvoeringsprogramma, waarin onder
scheid wordt gemaakt in actieve uitvoeringspunten en passieve uitvoeringspunten. Onder actieve uitvoeringspunten verstaan wij punten die wij zelf kunnen initiëren of waarvan wij weten dat in het betreffende
jaar hier uitvoering aan gegeven kan worden.
Bij arch eologisch onderzoek is altijd onzeker wat aangetroffen gaat worden en hoe dit k an helpen de
kennislacunes te vullen. Daarom zijn er ook passieve uitvoeringspunten opgenomen, om in deze gevallen
kennislacunes te kunnen opvullen, mocht de mogelijkheid zich voordoen.
Het uitvoeringsprogramma wordt na afloop van elk jaar geëvalueerd en door ons college vastgesteld.
Deze jaarlijkse evaluatie wordt meegenomen bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma van het jaar
erop, maar kan ook gebruikt worden om de POAZ 2017-2020 tussentijds bij te stellen.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,,
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Uitvoeringsprogramma
Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland 2017
Actieve actiepunten
Kernthema
3

4
4

4

5

5

11

Voornemen
Aansluiting zoeken bij het project
'Portable Antiquities in the Netherlands'
van dc Vrije Universiteit Amsterdam.
Actualisering van de kaart met
verdronken dorpen.
Het monitoren en vastleggen van
blootgespoelde sporen en vondsten in de
buitendijkse verdronken gebieden, in
samenwerking met de vrijwilligers in de
archeologie.
Onderzoek naar de mogelijkheden tot het
publiekelijk ontsluiten van een
verdronken dorp als toeristisch-culturele
attractie.
Alle Zeeuwse dijken moeten erkend
worden als belangrijke bron van
archeologische informatie en dienen bij
doorsnijding of afgraving archeologisch
onderzocht te worden.
Samen met de vrijwilligers in de
archeologie, de SCEZ en de RCE een
inventarisatie uitvoeren van alle
bestaande en verdwenen dijken in
Zeeland en de belangrijkste
karakteristieken van deze dijken
opnemen in een database.
Mogelijkheden onderzoeken voor een
Zeeuwse ArcheoHotspot.

Passieve ac tiepunten
Kernthema Voornemen
Het stimuleren en verkrijgen van basale
1
harde gegevens en het aanvullen en
ontwikkelen van diachrone datasets op
het terrein van absolute dateringen (^"C,
dendrochronologie en optisch
gestimuleerde luminescentie (OSL)),
archeobotanie (vruchtenparenchym),
micromorfologie, isotopenonderzoek
(strontium, zuurstof, stikstof),
archeozoölogie en fysische antropologie,
inclusief DNA-onderzoek.
Het opstellen en verder verfijnen van de
2
onderzoeksmethoden voor archeologisch
onderzoek aan diepere
bodemontsluitingen, zodat deze als
blauwdruk voor toekomstige projecten
gebruikt kunnen worden.
Uitwerking van oud archeologisch
3
onderzoek door studenten en
promovendi archeologie, door vrijwilligers
in de archeologie en met behulp van
publieksparticipatie.

Resultaat

Resultaat

Kernthema
5

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

10
10

10

Voornemen
Bij grootschalige doorsnijdingen van liet
landschap de theorie toetsen dat het
landschap in de Romeinse tijd op grote
schaal is ingericht met verkaveling en
waterbeheersing.
Onderzoek van verdedigingswerken en
-linies uit alle archeologische perioden tot
en met de Tweede Wereldoorlog.
Bij verdedigingswerken uit de Tweede
Wereldoorlog samenwerken met het
Bevrijdingsmuseum Zeeland en de
Stichting Bunkerbehoud.
Onderzoek naar de oorsprong van
boerderijplaatsen en boerderijvormen,
inclusief het erf met hoofd- en
bijgebouwen en andere hieraan
gerelateerde sporen.
Onderzoek naar de ontwikkelingsvormen
van rurale nederzettingen in de
Middeleeuwen.
Kennis over boerderijplaatsen en
-vormen uit de archeologie en het
gebouwde erfgoed bundelen.
Onderzoek naar productie van
boerderijen en rurale nederzettingen,
vergeleken met de consumptie in
centrale nederzettingen en steden, om
zo verzorgingsgebieden in kaart te
brengen.
Wanneer er voldoende onderzoeken zijn
uitgevoerd naar productie van
boerderijen en rurale nederzettingen, hier
een synthetiserend onderzoek door
studenten of promovendi op laten
uitvoeren.
De uit archeologische onderzoeken
opgedane kennis ten goede laten komen
aan de geformuleerde opgaven uit de
Economische Agenda 2017-2021.
Rekening houden met het ritueel en
religieus karakter van opgegraven
sporen en hun inhoud bij
veldonderzoeken.
Bij sloop of verbouw van kerkgebouwen
vanwege concentratie, afstoting of
herbestemming archeologisch onderzoek
inzetten om nieuwe kennis over deze
monumenten te vergaren.
Onderzoek naar gebruik en herkomst
van (hergebruikt) scheepshout.
Aandacht voor verdronken landschappen
uit de vroege prehistorie bij
bodemverstorende activiteiten op de
Noordzeebodem.
Zoveel mogelijk informatie documenteren
over scheepswrakken die door
natuurlijke processen verloren dreigen te
gaan.

Resultaat

Kernthema
11

11

Voornemen
Het actief bij het grote publiek onder de
aandacht brengen van de resultaten van
archeologisch onderzoek dat in opdracht
van de Provincie Zeeland wordt
uitgevoerd.
Initiatieven van derden ondersteunen die
voorzien in het onder de aandacht
brengen van de resultaten van
archeologisch onderzoek bij het grote
publiek.

Resultaat
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Inleiding
In de Nota Archeologie 2006-2012, een uitwerkingsnota van de provinciale cultuurnota Cultuur
Continu (2005-2008), hadden wij het voornemen opgenomen om een provinciale onderzoeks
agenda archeologie op te stellen. Tot dan toe ontbrak een goed overzicht van kennislacunes in
de Zeeuwse archeologie, zodat ook geen inhoudelijk onderbouwde keuzes gemaakt konden
worden op welke archeologische onderwerpen wij onze financiële middelen moesten inzetten.
In 2007 en 2008 heeft archeologisch adviesbureau Vestigia onderzocht wat tot dan toe de ar
cheologische kennis in Zeeland was. Dit heeft geresulteerd in het verschijnen van het onder
zoeksrapport Archeologie naar Deltahoogte. Een onderzoek naar de Zeeuwse archeologiebeoefening in 2008. De adviezen uit dit onderzoeksrapport hebben geleid tot het vaststellen van
een selectie van tien zwaartepunten en kernthema's in de nota De Provinciale Onderzoeks
agenda Archeologie Zeeland 2009-2012 (POAZ). Met de Nota provinciaal cultuurbeleid 20132015 is de POAZ verlengd met de looptijd van de cultuurnota.
Om erachter te komen of de POAZ een effectief instrument is geweest, en zo ja, in welke mate
en op welke terreinen, heeft de Provincie Zeeland in 2015 aan de Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland (SCEZ) de opdracht gegeven om de werking van POAZ te evalueren en aanbevelin
gen te doen voor eventuele aanpassingen van de POAZ als instrument en het gehanteerde in
strumentarium. De resultaten van de evaluatie zijn gepubliceerd in Nieuwe wijn uit oude
zak(k)en: Evaluatie van de Provinciale Onderzoeksagenda Zeeland (POAZ) 2009-2015, welke
op 29 april 2016 aan Gedeputeerde Staten van Zeeland is opgeleverd. Op basis van de resulta
ten van de evaluatie uit hoofdstuk 6 en de aanbevelingen uit hoofdstuk 7 heeft de Provincie
Zeeland besloten drie kernthema's ongewijzigd te continueren, vier kernthema's in gewijzigde
vorm te continueren, drie kernthema's te schrappen en vier nieuwe kernthema's, die comple
mentair zijn aan provinciaal beleid op andere gebieden, toe te voegen.
Voor de periode 2017-2020 zijn de volgende elf kernthema's en zwaartepunten voor archeolo
gisch onderzoek in de provincie Zeeland geselecteerd:
1.

Basale harde gegevens en diachrone datasets

2.

Archeologisch onderzoek in diepere bodemontsluitingen

3.

Uitwerking oud archeologisch onderzoek

4.

Verdronken land en dorpen

5.

Onderzoek naar infrastructuur

6.

Verdedigingswerken in Zeeland

7.

Boerderijen en rurale nederzettingen

8.

Voedseleconomie van stad en platteland

9.

Religieuze en rituele verschijningsvormen

10. Scheeps- en onderwaterarcheologie
11. Publiekswerking van archeologisch onderzoek
Bij elk kernthema wordt een korte toelichting gegeven op wat het kernthema inhoudt, wat de re
sultaten van de evaluatie zijn indien dit kernthema ook al bestond in de vorige POAZ en een
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toelichting op de verwachtingen voor de looptijd van de voorliggende POAZ. Jaarlijks zal er een
uitvoeringsprogramma opgesteld worden met actieve en passieve actiepunten voor dat jaar.
Onder actieve actiepunten worden actiepunten verstaan, waarmee de Provincie actief aan de
slag gaat om uitvoering ervan te realiseren. Passieve actiepunten zijn actiepunten waarmee
aan de slag wordt gegaan wanneer zich concrete mogelijkheden voordoen om aan te sluiten bij
lopenHfi projecten. Het is daarmee op voorhand niet te zeggen of dc passieve actiepunten in
een bepaald jaar gerealiseerd kunnen worden. Bovendien zullen deze actiepunten veelal ieder
jaar terugkeren op het uitvoeringsprogramma.
Aan het eind van elk jaar zal het uitvoeringsprogramma geëvalueerd worden. Op basis van de
evaluatie zal bepaald worden of, met name waar het passieve actiepunten betreft, de actiepun
ten in het nieuwe uitvoeringsprogramma terug moeten komen of geschrapt kunnen worden.
Maar de evaluatie kan ook leiden tot het volledig schrappen of toevoegen van een kernthema
indien een kennislacune als opgevuld wordt beschouwd, dan wel een nieuwe kennislacune ge
constateerd wordt.

POAZ 2017-2020
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1. Basale harde gegevens en diachrone datasets
Met dit kernthema richten wij ons op het stimuleren en verkrijgen van basale harde gegevens
en het aanvullen en ontwikkelen van diachrone datasets op het terrein van absolute dateringen
dendrochronologie en optisch gestimuleerde luminescentie (OSL)), archeobotanie, archeozoölogie en fysische antropologie, inclusief DNA-onderzoek. In de periode voorafgaand
aan de POAZ 2009-2012 werd er
slechts weinig aandacht gegeven aan
deze vorm van archeologisch onder
zoek en waren er geen goede over
zichten voor Zeeland over de beschik
bare data. Hierdoor waren er geringe
mogelijkheden tot het doen van verge
lijkend onderzoek binnen Zeeland in
de onderscheiden tijdsperioden en
bleef ieder onderzoek op zichzelf
staan.
Uit de evaluatie van de POAZ 20092015 is gebleken dat opname van dit
kernthema een substantiële en waar
devolle bijdrage heeft geleverd aan het
inlopen van de geconstateerde achter
standen. Het verkrijgen van harde data
is daarmee succesvol geweest in de
afgelopen periode. Toch is slechts een
klein deel van de achterstanden in
kennis ingelopen. Daarom wordt dit
Figuur 1. Overnaadse stevenplanken van een kielschip
uit de opgraving Domburg-Badhuisstraat. Het schip is
eind 8° of begin 9^ eeuw gebouwd in Zuid-Engeland bij
Southampton.

kernthema gecontinueerd en inhoude
lijk uitgebreid met het onderzoek aan
vruchtenparenchym, strontium- en an
dere isotopen en micromorfologie.
Eveneens wordt de mogelijkheid open

gehouden voor de inzet van waardevolle nieuw ontwikkelde onderzoeksmethoden en -tech
nieken.
Voor dateringsonderzoek hebben ''"C-dateringen en dendrochronologische dateringen de voor
keur boven OSL-dateringen. OSL-dateringen moeten alleen ingezet worden, wanneer andere
opties niet aanwezig zijn. Daarnaast dienen dateringen alleen ingezet te worden op materialen
die uit zuivere contexten afkomstig zijn, zoals duidelijk vastgelegde sporen en stratigrafisch
goed gedocumenteerde lagen. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor ^^C-dateringen van
aangekoekte voedselresten op pre- en protohistorisch aardewerk. Hierdoor wordt niet alleen
een algemeen dateringsbeeld aan het aardewerk gegeven, maar kunnen ook betere condities

5

POAZ 2017-2020

Provincie

/^Zeeland

geschapen worden om de onderscheiden aardewerkvormen en -decoraties als dateringsinstru
ment in te zetten.
IVIet het stimuleren van het
verkrijgen van harde ba
sale gegevens kunnen de

1»-

opgebouwde datasets ver

!I7f

der ontwikkeld en aange
vuld worden, om vergelij

Jk

kend onderioek van
Zeeuwse sites te verbete
ren. Hierdoor kan het
raamwerk voor het inpas
sen van onderzoek in de
chronologie van de land
schappelijke ontwikkeling
en de bewoning van
Zeeland verder verfijnd
worden. Zeeuwse data op
het gebied van dendro
chronologie dient opgeno

I 0.5 cm

J§^BIA/-Cori5rjft

Figuur 2. Verkoolde speenkruidknolletjes uit een Laat-Neolithische haardkuil van Westdorpe-Autrichepolder waarvan het parenchym is onderzocht.

men te worden in de database van het Digitaal Collaboratorium Cultuurhistorische Dendrochro
nologie in de Lage Landen (DCCD). Voor ^''C-dateringen en OSL-dateringen heeft de SCEZ da
tabases opgesteld die door de SCEZ geactualiseerd moeten worden en archeobotanische en
archeozoölogische data dienen aangeleverd te worden bij de databases van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (RCE), RADAR en BONE.

2. Archeologisch onderzoek in diepere bodemontsluitingen
Bij de toetsing van vergunningsaanvragen, ruimtelijke ontwikkelingen en natuurontwikkelingsopgaven wordt gebruikt gemaakt van beschikbaar kaartmateriaal die een uitspraak doen over de
te verwachten archeologische waarden in de ondergrond. Over de ondiepere bodemlagen is
voldoende bekend om deze kaarten een voorspellende waarde te geven. Voor de diepere bo
demlagen geldt dit in veel mindere mate. Aangezien bij de meeste ontwikkelingen de diepere
bodemlagen niet bereikt worden, is hier veel minder kennis over opgedaan. Toch zullen er in
Zeeland gebieden zijn waar op een dieper niveau archeologische waarden voorkomen, die in
veel gevallen goed tot zeer goed geconserveerd zijn. Het betreft dan vooral resten uit de vroege
prehistorie, waar in Zeeland nog erg weinig van bekend is.

P0A2 2017-2020
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Uit de evaluatie van de POAZ 20092015 is gebleken dat op dit kernthema
alleen is ingezet op advisering, begelei
ding en toetsing, maar niet op financiële
bijdragen. In twee grote projecten, de
aanleg van de Sluiskiltunnel en de in
voorbereiding zijnde Nieuwe Sluis Terneuzen, is ingezet op een goede syste
matiek voor het onderzoeken van diep
gelegen afzettingen en de daarin te ver
wachten archeologische resten uit de
vroege prehistorie. Bij het Sluiskiltunnelproject is een onderzoeksmethode
ontwikkeld voor gespecificeerd bureau
onderzoek en specifieke boringen. Aan
gevuld met ervaringen elders in Neder
land wordt deze onderzoeksmethode
verder verfijnd bij de bouw van de
Nieuwe Sluis Terneuzen.
Omdat het onderzoek aan de Nieuwe
Figuur 3. Met de Avegaarboor opgehoorde bodemlagen
voor het archeologisch onderzoek in de diepere bodem
voor de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Sluis Terneuzen nog loopt wordt dit
kernthema in elk geval gecontinueerd
tot de resultaten van de lopende en nog
uit te voeren onderzoeken bekend zijn.
Dit gebeurt in de vorm van het aanbie

den van personele inzet en het daarmee aanbieden en delen van kennis.
De huidige resultaten tonen een grote progressie in kennisrendement. Bij gebleken geschikt
heid kan de nieuw ontwikkelde onderzoekssystematiek dienen als blauwdruk voor toekomstige
projecten, dan wel in toekomstige projecten verder verfijnd worden.

3. Uitwerking oud archeologisch onderzoek
Ook voor de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg, als ratificatie van
het Verdrag van Valletta (Malta), werd er in Zeeland al archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Veel van dit onderzoek werd uitgevoerd door of onder auspiciën van de toenmalige Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), die is opgegaan in de huidige RCE. Een deel
van deze voor Zeeland belangrijke opgravingen zijn echter nooit uitgewerkt en gepubliceerd, of
slechts in zeer beperkte vorm.

7
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Uil de evaluatie van de POAZ 2009-2015 is gebleken
dat op twee projecten belangrijke vooruitgang is ge
boekt. De eerste betreft de uitwerking van Romeins
Aardenburg, waarvoor naast de Provincie Zeeland
vanuit de POAZ ook de Rijksoverheid vanuit het Odys
seeproject een financiële bijdrage heeft golovord, en
de tweede de uitwerking van Valkenisse. Toch 7.ijn niet

m

alle doelstellingon gerealiseerd. Voor Valkenisse heeft
geen volledige uitwerking op sporenniveau plaatsge
vonden, maar ook voor Aardenburg waren de beschik
bare financiële middelen onvoldoende voor een volle
dige bestudering van alle opgegraven sporen en con
texten: alleen de sporen van gebouwen, structuren en
goed herkenbare nederzettingselementen zijn uitge

.t.

'

werkt.
Hoewel de oude onderzoeken vrijwel allemaal onder
rijksverantwoordelijkheid zijn uitgevoerd, valt vanuit do
Rijksoverheid geen financiële bijdrage te verwachten
voor verdere uitwerking. Dit zal daarom op een andere
manier moeten plaatsvinden, zoals uitwerking door stu

H

w

Figuur 4. Een deel van de in 1998 opge
graven muren en vloeren op de hoek
van de Hoogstraat en de Lange Wol

denten in het kader van hun mastertheses of als onder straat te Sluis. De opgraving wacht nog
op uitwerking van de verzamelde gege
deel van promotieonderzoek. Ook wordt gekeken naar
vens.
mogelijkheden voor uitwerking met behulp van pu
blieksparticipatie.
Daarnaast is er aandacht voor vondstcollecties van particulieren. Op veel locaties in Zeeland
zijn in het verleden vondsten verzameld door particulieren. Wanneer deze particulieren op leef

öm®

CQ

CD

m

m

tijd raken en overlijden, worden de vondsten
vaak verkocht en gaat de informatie die de
vinder heeft verloren. Daarom wordt aanslui
ting gezocht bij het project 'Portable Antiquities in the Netherlands' van de Vrije Univer
siteit Amsterdam. Dit project beoogt alle
'draagbare' collecties van vondsten te inven

<Ï)H)

Figuur 5. Laatmiddeleeuwse metaalvondsten, o.a.
gespen uit de collectie van een amateurarcheoloog, afkomstig uit de Brugstraat in Sluis.

tariseren en digitaal te ontsluiten en te publi
ceren. De nadruk ligt hierbij op metaalvond
sten, maar ook andere vondsten als aardeworden onder de draagbare vondsten
geschaard

POAZ 2017-2020
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4. Verdronken land en dorpen
De geschiedenis van Zeeland kenmerkt zich door de eeuwige strijd tussen zee en land, water
en mens. Al vanaf de Romeinse Tijd, maar zeker vanaf de Late Middeleeuwen, heeft de mens
in het landschap ingegrepen en zijn stempel gedrukt op het wordingsproces. Land werd aange
wonnen en in gebruik genomen, maar door landbederf, slecht dijkonderhoud en stormvloeden
ging ook weer land verloren. Nergens anders dan in Zeeland is de absolute en relatieve hoe
veelheid verdronken land en dorpen dan ook groter.
Uit de evaluatie van de POAZ 2009-2015 is gebleken dat de geplande doorstart van het project
Verdronken dorpen niet goed van de grond is gekomen. Wel is de website voor verdronken dor
pen verder ontwikkeld en in 2016 ondergebracht in de website van Zeeuwse Ankers. Daarnaast
is er beperkt archeologisch onderzoek gedaan naar verdronken dorpen, waardoor de kennis
winst op dit kernthema tot op heden gering is.
Niettemin biedt dit kernthema nog vele belangrijke aanknopingspunten om dit thema voort te
zetten en de aandacht op dit voor Zeeland belangrijke erfgoed vast te houden. Er wordt ingezet
op een actualisering van de
kaart met verdronken dor
pen, waarbij ingezet wordt
op een verbeterde positione
ring van deze dorpen.
Omdat RRn groot deel van
het verdronken land, en
daarmee ook de verdronken
dorpen, zich buitendijks be
*

5#

jg'-

vinden, is de kans op versto
ring door ruimtelijke ontwik
kelingen gering. Hiertegen
over staat een even grote

Figuur 6. Bakstenen muurresten en vloer van mogelijk een kelder

kans op verstoring door

uit het verdronken dorp Tolsende in het Verdronken Land van

voortschrijdende natuurlijke

Zuid-Beveland.

erosie. Omdat er in dit geval
geen verstoorder is aan te

wijzen en het een sluipend proces is, krijgt deze vorm van verstoring minder aandacht in het ge
meentelijk archeologiebeleid. Hier ligt dan ook een taak voor de Provincie, ook al omdat zij be
voegde overheid is in het kader van de Natuurbeschermingswet, waar veel verdronken gebie
den onder vallen. De aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar het Verdronken land van ZuidBeveland. Van de daar gelegen verdronken dorpen zullen in nauwe samenwerking met de vrij
willigers in de archeologie van de AWN sporen en vondsten worden vastgelegd.
De verdronken dorpen hebben tevens een grote toeristisch-culturele aantrekkingskracht, maar
geen enkel verdronken dorp is momenteel goed te bezoeken. Er zal daarom onderzocht worden
of een site van een verdronken dorp potentieel geschikt is om voor het publiek toegankelijk te
maken.
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5. Onderzoek naar infrastructuur
Archeologisch onderzoek richt zich vaak op menselijke bewoning in de vorm van verschillende
soorten nederzettingen. Zeeland is echter een waterrijke provincie, bekend van dijken, dam
men, bruggen en sluizen. De vroegste dijken zijn al uit de derde eeuw na Christus bekend. Over
de constructie van dergelijke infrastructuur en het functioneren ervan is niettemin nog niet heel
veel bekend. Met dit
kernthema kan
Zeeland zich dan
ook onderscheiden.
Uit de evaluatie van
de POAZ 2009-2015

•V.

is gebleken dat de
waarnemingen van
de AWN bij dijkdoorsnijdingen veel
.'-ft?

'',

goede resultaten

r

hebben opgeleverd.
Ook onderzoeken in
opdracht van de Pro
vincie Zeeland heb
Figuur 7. Onderzoek van de opbouw en constructie van de In 1598 aange

ben tot opzienba

legde Emelissedijk bij Wissenkerke (Noord-Beveland).

rende resultaten ge
leid, waaronder het

onderzoek aan de Emelissedijk op Noord-Beveland, dat overigens grotendeels is betaald door
het Waterschap Scheldestromen. Daarnaast heeft er onderzoek plaatsgehad aan oude wegen,
bruggen, sluizen en de waterloop van een getijdemolen.
Het onderzoek aan de Emelisse
dijk dient als voorbeeld te dienen
voor het uitvoeren van gravend
onderzoek aan dijken. De focus
dient daarbij niet alleen te liggen
op de verticale opbouw van de
dijk, maar ook op het horizontale

" ,#• .,#/

vlak van de opgraving over het
volledige gebied van de dijkdoorsnijding. Ook moet aan de vrijwil
lige dijkdeskundigen van de AWN
de mogelijkheid geboden worden

Figuur 8. Schematische profieltekening van de Poldersedijk,

om bij elke vorm van onderzoek

's-Heer Arendskerke. De eerste aanleg van de dijk stamt uit de

aan de Zeeuwse dijken aanwezig

12® eeuw.
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te zijn, omdat hun kennis van een belangrijke meerwaarde is. Vanwege een gebrek aan cultu
reel dateerbaar materiaal dient bij dijkenonderzoek gebruik gemaakt te worden van absolute da
teringen, in de deze volgorde: dendrochronologie, ^"C-datering en OSL-datering.
Tevens hebben de vrijwilligers in de archeologie van de AWN al eens een start gemaakt met
een database van alle binnendijken in Zeeland. De nationale overheid heeft plannen voor een
database voor alle dijken in Nederland. Door samenwerking kunnen synergievoordelen worden
behaald. Met de vereniging voor vrijwilligers in de archeologie AWN en de RCE zullen hierover
afspraken worden gemaakt.
Daarnaast heeft onderzoek van het Actueel Hoogtebestand Nederland uitgewezen dat er ver
wacht kan worden dat het landschap in de Romeinse tijd grootschalig is ingericht met een ver
kaveling en waterbeheersing c.q. ontwatering. Wanneer grootschalige doorsnijdingen van het
landschap plaatsvinden, zoals bij de aanleg van nieuwe infrastructuur, dient dit onderzoek ge
test te worden.

6. Verdedigingswerken in Zeeland
De eerste verdedigingswerken in Zeeland stammen uit de Romeinse tijd. Het bekendste voor
beeld daarvan is het castellum van Aardenburg. Bekende voorbeelden uit latere perioden zijn
de ringwalburgen, de vliedbergen, de verdedigingswerken en -linies uit de Tachtigjarige Oorlog
en uit de Napoleontische tijd en de jongste verdedigingswerken, die stammen uit de Tweede
Wereldoorlog.

m
Figuur 9. Reconstructietekening van de zuidelijke binnenkant van het Romeinse fort van Aarden
burg (220-240 n. Clir.).
In de POAZ van 2009 tot en met 2016 heeft de nadruk gelegen op de verdedigingswerken en linies uit de 16® en 17 ® eeuw, de periode van de Tachtigjarige Oorlog. In het kader van het Eu
ropese programma 'Forten en Linies in Grensbreed Perspectief zijn 23 onderzoeken in
Zeeuws-Vlaanderen uitgevoerd aan deze verdedigingswerken. Dit betreft daarmee meer dan de
helft van al het onderzoek (42) dat onder dit thema is uitgevoerd. In veel gevallen lag de nadruk
daarbij op de buitenwerken van de vestingen, met name de wal- en grachtcomplexen, omdat de
meeste onderzoeksinspanningen met name bedoeld waren als onderbouwing bij reconstructie.
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Omdat het Europese programma 'Forten en Linies in Grensbreed Perspectief inmiddels beëin
digd is, wordt dit l<ernthema nadrul<kelijker verbreed naar alle perioden tot en met de Tweede
/t- Wereldoorlog. Tevens
wordt de aandacht ver
breed naar de binnenter
reinen van de verdedi
gingswerken.
De uitwerking van Ro
meins Aardenburg heeft
nieuwe onderzoeksvra
gen opgeleverd. Ver
moedelijk liggen er ten
noorden en ten zuiden
van het castellum nog
kleinere verdedigings
werken, die door nader
onderzoek bevestigd
Figuur 10. Motte of kasteelberg uit de 12® /13° eeuw bij Krommen-

moeten worden. Daar

hoeke. Bij en onder de motte bevinden zich nederzettingsresten date

naast behouden de ring-

rend vanaf de 9® eeuw.

walburgen en de mottes
die niet van rijkswege

beschermd zijn onze aandacht.
Voor het archeologisch onderzoek naar verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog wordt
samenwerking gezocht met het Bevrijdingsmuseum Zeeland vanwege hun deskundigheid op
het gebied van determinatie, conservering en restauratie en met de vrijwilligers van de Stichting
Bunkerbehoud vanwege hun kennis van deze vorm van verdedigingswerken.

7. Boerderijen en ru
rale nederzettingen
Gedurende lange perioden heeft
de samenleving in Zeeland vooral
een agrarisch karakter gehad. De
kennis over boerderijen en hun er
ven, net als over rurale nederzettin
gen, is in Zeeland echter nog be
perkt. In vroeger onderzoek van
agrarische nederzettingen heeft de
focus vooral op de plattegrond van
het hoofdgebouw gelegen en niet
op het erf met hoofd- en bijgebou

Figuur 11. Paalsporen van een boerderij uit het einde van de

wen en andere (perifere) sporen.

IVIidden-IJzertijd nabij van de vindplaats Serooskerke-IVIolen-

Het onderzoek is daardoor, soms

perk.
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door omstandigheden, beperkt uitgevoerd. Bovendien vormen boerderijen een speerpunt in het
provinciaal beleid voor gebouwd erfgoed.
Hoewel dit kernthema nieuw is voor
de POAZ, vormt dit wel een uitwer

m

king van de geconstateerde aan

T

dachtsgebieden en thema's voor toe
komstig onderzoek uit Archeologie
naar Deltahoogte. Onder Thema 3:
Stad en Platteland wordt hier als
aandachtsgebied de oorsprong van

^

boerderijplaatsen en boerderijvor-

V-

men benoemd en als subthema voor
de Middeleeuwen de ontwikkelingsvormen van rurale nederzettingen.
Door de opname van boerderijen en
rurale nederzettingen in de POAZ
wordt beoogd een complementair

Ir.'

provinciaal beleid te voeren op on
derzoek naar boerderijen en rurale

t 'I

% ,
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. y.

.
.

,
r

-'''V

A/f
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nederzettingen. Op die manier kan

M- >

kennis over de historische boerde-

.

-

"

"

,

.

rijen en archeologische kennis ten

:. -

.
,
h K
•
aanzien
van Hdie rurale
bebouwing

.

*

"
X.
.
Figuur 12. Sporen van 11® eeuwse moestumbedden aan
de Brouwerijstraat in Domburg.

gebundeld worden en elkaar versterk©n

8. Voedseleconomie van stad en platteland
in nauwe samenhang met kernthema 7 kan dit kern
thema inzicht gaan geven in de voedseleconomische
relatie tussen de centrale nederzetting en de periferie
of vanaf de Late Middeleeuwen tussen stad en platte
land. Door onderzoek naar productie van boerderijen
en rurale nederzettingen te stimuleren en de datasets
daarvan te vergelijken met de sporen van consumptie
in centrale nederzettingen en steden kan nagegaan
worden wat de verzorgingsgebieden zijn van de onder
scheiden centrale plaatsen. Anderzijds kan van duide

2 mm

lijk geïmporteerd voedsel worden vastgesteld of dit al

Figuur 13. Paradijskorrel, een uit West-

leen de centrale plaatsen en elitenederzettingen in het

Afrika geïmporteerde specerij, gevon

buitengebied bereikt dan wel een volledige versprei

den in Viissingen-Spuistraat (16® /17®

ding kent in het rurale gebied. Wanneer voldoende van

eeuw).
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dit soort onderzoek is uitgevoerd moet het mogelijk zijn de resultaten te synthetiseren in het ka
der van mastertheses of promotieonderzoeken.
Ook dit kernthema is nieuw voor de POAZ. Net als kernthema 7 vindt dit kernthema zijn oor
sprong in de geconstateerde aandachtsgebieden en thema's voor toekomstig onderzoek uit Archffologie naar Deltahoogts. Voedssleconomie (verzorgingegobioden, dieet, handel, landbouw
en veeteelt) wordt
als aandachtgebied benoemd on
der Thema 1:
Landschapsbio
grafie van Zeeland
en Thema 3: Stad
en platteland be
noemt de econo
mische relatie
stad-platteland
(verzorgingsgebie

m

den) als aan
dachtsgebied.
Zoals onder kern
thema 7 al aange

Figuur 14. Pitten van vier verschillende soorten lokaal gekweekte pruimen uit
Vlissingen-Spuistraat (16® /17® eeuw).

haald is de land
bouw in Zeeland
nog steeds een

fundamenteel onderdeel van de Zeeuwse economie. De Provincie zet in de nota Economische
Agenda 2017-2021 in op het verduurzamen door een transitie naar een circulaire economie en
een biobased economy met daaraan gerelateerde teelten. Aangezien de oudere samenlevingen
niet anders kenden is het mogelijk dat archeologisch onderzoek met het aandragen van kennis
uit het verleden ook een bijdrage kan leveren aan de geformuleerde opgaven.

9. Religieuze en rituele verschijningsvormen
Onderzoek elders in Nederland maakt duidelijk dat rituelen en religie al sinds de prehistorie deel
uit maken van de interactie tussen mensen onderling en tussen de mens en zijn omgeving. Van
de prehistorische mens die in zijn relaties rekening hield met bovennatuurlijke krachten tot het
monotheïstische christendom dat een lange periode van één godsdienst inluidde en na de refor
matie en met de komst van immigranten opnieuw diversifieerde. Opname van dit thema als
kernthema in de nieuwe POAZ moet er voor zorgen dat zowel in het veldonderzoek als bij de
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uitwerking rel^ening wordt
gehouden met het ritueel en

w

religieus lorakter van opge
graven sporen en hun in
houd.
Anderzijds sluit dit nieuwe

UÊ

A

kernthema ook aan bij de
huidige actualiteit van de
krimpende aantallen chris
telijk gelovigen. De daaruit
voortvloeiende concentratie
van geloofsgemeenschap
pen leidt al tot de afstoting
en herbestemming van
kerkgebouwen door bis
dommen en kerkelijke ge

Figuur 15. Noordmuur 17® eeuws koor en beerput consistorie van

meenten en deze trend zal

de Odulphuskerk te Meliskerke.

zich voortzetten. De Provin
cie is dan ook betrokken bij het project 'Kerk, krimp en kans'. Wanneer archeologisch onderzoek
uitgevoerd wordt bij sloop of verbouw van kerkgebouwen, biedt dit nieuwe kernthema een aan
vullende kans om nieuwe kennis te vergaren over deze monumenten.
De opname vun dit kurnthoma in do POAZ
komt voort uit het in Archeologie naar Del
tahoogte benoemde aandachtsgebied van
kerkstichtingen als stiuctureiend element
(ringdorpen, kerk en kerkhof) onder Thema
3: Stad en platteland. Tevens valt dit kern
thema onder het subthema voor de Ro
meinse tijd over religie en rituele en fune
raire activiteiten en het subthema voor de
Middeleeuwen ovor kork-, parochie- en
kloosterstichtingen, kloosteruithoven en de
ontmanteling daarvan.

Figuur 16. Aardewerk uit rituele depositie
Grijpskerke-Kievitshoekweg (Late Ijzertijd, ca. 185
V. Chr.).
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10. Scheeps-en onderwaterarcheologie
Door zijn ligging in een estuariumgebied heeft Zeeland altijd een innige relatie met het water ge
had. Het water bood goede mogelijkheden voor scheepvaart en handel over water en in
Zeeland waren vele natuurlijke aanlandingsplaatsen en aangelegde havens voor handen. Ech
ter, door zeespiegelstijgingen

"Ü

van na de laatste ijstijd zijn

.. .

ook grote delen van de provin
cie die eens land waren, nu
onder water verdwenen. Niet
alleen verdronken dorpen (zie
kernthema 4), maar ook com
plete paleolandschappen uit

*

de tijd dat de Noordzeebodern

4-^

nog droog land was. Daar
naast zijn bij stormen vele
schepen vergaan, waarvan de
resten nog in de zeebodem te

"Xc

rug te vinden zijn. Maar ook is

Figuur 17. Hergebruikt scheepshout in de kadebeschoeiing van

scheepshout hergebruikt, zo

de laatmiddeleeuwse haven van Hulst (Nieuwe Bierkaai). De

als bijvoorbeeld in kadebe

planken zijn van een 13® eeuws schip, gebouwd in Lübeck,

schoeiingen.

Noord-Duitsland.

Uit de evaluatie van de POAZ 2009-2015 is gebleken dat het onderzoek van (hergebruikt)
scheepshout belangrijke informatie heeft opgeleverd. Het belangrijkste onderzoek op dit gebied
betrof de opgraving en uitwerking van de scheepsresten die zijn gevonden in de kades van de
laatmiddeleeuwse haven van Hulst. Onderwateronderzoeken zijn de afgelopen periode niet
vaak uitgevoerd. Het aantal resultaten is daarmee beperkt gebleven. Toch wordt wel de ten
dens zichtbaar dat er steeds meer ontwikkelingen gaan plaatsvinden op de bodems van de
Noordzee en de Zeeuwse wateren, variërend van zand- en grintwinning tot windmolenparken
met de daarbij behorende kabel- en leidingenstroken.
Gelet op de steeds grotere ruimtelijke druk
op de waterbodems blijft dit kernthema be
houden. Op deze wijze kan sturing gegeven
worden aan het archeologische onderzoek
op de waterbodems naar scheepsresten,
objecten en verdronken landschappen, met
name landschappen uit de vroege prehisto
rie. Daarnaast wordt de scheepsarcheologie
nu ruimer genomen onder dit kernthema. De
scheepswrakken vielen al onder dit kern
thema, maar het hergebruikt scheepshout
Figuur 18. Midden-Paleolithische vuistbijl, gevon

nog niet, terwijl dit ook een schat aan infor

den in grint gewonnen op de Noordzee.

matie heeft opgeleverd.
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11. Publiekswerking van archeologisch onderzoek
Dit kernthema betreft niet di
rect het inlopen van een we
tenschappelijke kennisla
cune, maar het invullen van

®

-s,iü

\i^

ïA' .

een kennislacune bij het
grote publiek. Nieuw opge
dane kennis uit archeolo
gisch onderzoek moet niet al
leen tot de wetenschappe
lijke wereld beperkt blijven,
maar ook gedeeld worden

^

t

'éi.

met bewoners en bezoekers
van de onderzoekslocatie.
Opname van dit nieuwe kern
thema sluit ook naadloos aan

I?»""i *:

r

«>:• ••r-m

Figuur 19. Met palen gevisualiseerde plattegrond van een Ro
meinse boerderij nabij Ellewoutsdijk.

op het beleid van de Provincie Zeeland om de resultaten van ingezette gelden ten nutte te laten
komen voor de promotie van de aantrekkelijkheid van Zeeland voor andere sectoren. Sowieso
is het voor het maatschappelijk draagvlak van de archeologie al van belang om zoveel mogelijk
resultaten van archeologisch onderzoek bekend te maken.
In Zeeland worden tot nu toe vooral vanuit of in samenwerking met de SCEZ op verschillende
manieren de resultaten van archeologisch onderzoek onder de aandacht van het publiek ge
bracht. Dit is bijvoorbeeld via Zeeuws Erfgoed, Zeeuwse Ankers, open dagen en medewerking
en bijdragen aan tentoonstellingen en publieksvriendelijke boeken. Veel resultaten van soms
grote projecten blijven echter onderbelicht, omdat aan het einde van het uitwerkingstraject geen
tijd en geld meer over is om de resultaten te vertalen naar het publiek, waardoor zelfs de omwo
nenden, die het archeologisch onderzoek in uitvoering hebben kunnen volgen, niet op de
hoogte komen van het eindresultaat.
De opname van dit kernthema in de nieuwe POAZ en de uitvoering ervan zouden hun weg kun
nen vinden naar de Programma's van Eisen voor uit te voeren onderzoek. De Provincie kan
daarbij leidend en stimulerend zijn door als eerste het initiatief nemen om dit kernthema op te
nemen in de onderzoeken die in opdracht van de Provincie worden uitgevoerd en in eerste in
stantie ondersteuning te bieden aan initiatieven die van belang zijn voor de provincie Zeeland
als geheel of een provinciaal belang dienen. Daarnaast kan aansluiting gezocht worden bij een
landelijk initiatief om regionale hulp- en informatiecentra in te richten, de zogenaamde ArcheoHotspots.
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Verklarende woordenlijst
•'''C-datering

Ouderdomsbepaling met behulp van het radioactieve koolstof-14 atoom.
heeft een halveringstijd van 5736 jaar, ongeacht wat er chemisch met
het materiaal gebeurt. Dat wil zeggen dat na 5736 jaar de helft van alle
•'"C is verdwenen. In de archeologie is deze methode bruikbaar voor date
ringen tot circa 40.000 jaar geleden.

Archeobotanie

Het onderzoek van plantaardige resten in het kader van archeologisch on

Archeozoölogle

Het onderzoek van dierlijke resten in het kader van archeologisch onder

derzoek.
zoek.
AWN

Vereniging van vrijwilligers in de archeologie.

BONE

Een database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met ar-

Dendrochronologie

Wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met het dateren van houten

cheozoölogische en fysisch antropologische informatie.
voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwer
pen herkenbare groeiringen van bomen.
Fysische antropologie

De wetenschap die de mens als biologisch organisme bestudeert.

Isotoop

Atoom van hetzelfde chemische element, en dus met hetzelfde aantal pro
tonen, waarin het aantal neutronen verschilt.

Luminescentie

Het uitstralen van licht als atomen van een hogere naar een lagere ener
gietoestand overgaan.

Mastertheses

Een originele wetenschappelijke verhandeling, geschreven door een masterstudent, ter verkrijging van de mastertitel.

Micromorfologie

Een onderzoek van bodemmateriaal op microscopisch niveau.

OSL

Optisch gestimuleerde luminescentie; een dateringsmethode waarmee de
tijd die verstreken is sinds de laatste verhitting of blootstelling aan zonlicht
van het monster kan worden berekend.

Paleolandschap

Een landschap uit een bepaald moment in het verleden.

Parenchym

Een term uit de plantkunde die één van de drie primaire weefsels van een

RADAR

Een database van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met archeo-

plant aanduidt, in dit geval het vulweefsel.
botanische informatie.
Strontium

Een scheikundig element met symbool Sr en atoomnummer 38.

Synthese

Het samenvoegen van kleinere onderzoeken tot een groter geheel, zodat
de kenniswinst groter is dan de som der delen.
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Colofon
Tekst
Provincie Zeeland
Afdeling Mobiliteit en Samenleving
Beeld
ADC Archeoprojecten, Amersfoort (Figuur 11)
BIAX Consult, Zaandam (Figuur 1,2, 13 en 14)
S.J.J. Chamuleau (Figuur 8)
M. Kriek, BCL Archaeological Support, Amsterdam / R.M. van Dierendonck, Stichting Cultureel Erfgoed
Zeeland, Middelburg (Figuur 9)
Provincie Zeeland, Middelburg (Figuur 17)
SOB Research, Heinenoord (Figuur 15)
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Middelburg (Figuur 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 18 en 19)
F. Weemaes, gemeente Terneuzen (Figuur 3)
Contact
info(5).zeeland.nl

www.zeeland.nl
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