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Samenvatting 

In opdracht van de Gemeente Goes heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en 

een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Schipperswegeling te Goes (Gemeente 

Goes). De aanleiding van het onderzoek is de voorziene straatverbetering. Hierbij zullen de 

bestaande bestrating en onderliggende lagen tot maximaal 1,0 m –mv worden verwijderd. 

Hierbij kunnen archeologische resten worden geroerd. In het vigerende bestemmingsplan 

‘Goes Oost’ (dossiernr. NL.IMRO.0664.BPG0001) is de dubbelbestemming ’waarde 

archeologie-2’ opgenomen. Waarde archeologie-2 houdt in dat een omgevingsvergunning 

aangevraagd dient te worden bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 250 m2 en dieper 

dan 40 cm-mv. De voorziene wegverbetering ter plaatse van de Schipperswegeling betreft een 

oppervlakte van 1.800 m2 en overschrijdt deze grenzen. 

Op basis van het bureauonderzoek kan de volgende gespecificeerde archeologische 

verwachting worden geformuleerd: 

In de top van het Laagpakket van Wormer kunnen afzettingen verwacht worden uit de periode 

van vóór de veenvorming, waarschijnlijk gaat het om resten uit het mesolithicum en 

neolithicum. Op de intacte top van het Hollandveen, dat verwacht wordt vanaf 1,5 m-mv, 

kunnen archeologische vindplaatsen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd aanwezig zijn. Op 

basis van archeologisch onderzoek in de omgeving is de verwachting dat de top van het veen 

geërodeerd is. De archeologische verwachting voor dit niveau wordt laag ingeschat. In het 

veen kunnen mogelijk resten uit de bronstijd en vroege ijzertijd aanwezig zijn. De kans hierop 

wordt klein geacht.  

Vanaf het maaiveld kunnen in de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren resten uit de 

periode volle-, late middeleeuwen en 1e helft van de nieuwe tijd verwacht worden. Het 

plangebied lijkt zich niet op een kreekrug  of hoge kreekoever te bevinden, deze liggen ten 

westen van het plangebied. Bewoningssporen uit de vroege- en volle middeleeuwen liggen 

dan ook niet voor de hand. De kans is groter op sporen van bewoning of bijvoorbeeld 

industriële werkzaamheden uit de periode nadat Goes zich ontwikkeld heeft tot stad rond het 

jaar 1400. Buiten de stadspoorten is de kans aanwezig op het aantreffen van sporen van 

industriële activiteiten. Het plangebied lag echter niet aan het water wat bij industriële 

activiteiten wel vaak het geval is. Op de kaart van Van Deventer uit 1550 staat een weggetje 

aangegeven en staat er een huis langs. In historische documenten wordt het weggetje in 1547 

genoemd. Op een kaart van Visscher Roman uit 1650 staat een boomgaard op of nabij het 

plangebied ingetekend. Ook op de veldminuut van circa 1850 is het terrein in gebruik als 

boomgaard en staan er in de zuidzijde van  het terrein kleine gebouwtjes, mogelijk schuurtjes 

voor het opslaan van fruit, 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de afzettingen van Wormer liggen op circa 

3,2 m-mv (=2,64 m –NAP).  De top van dit niveau is niet ontkalkt, waardoor de kans op 

archeologische resten laag wordt geacht. De top van het Hollandveen Laagpakket ligt op 2,5 m 

–mv (= 1,94 m –NAP) is geërodeerd. Er worden geen archeologische resten meer op dit niveau 

verwacht. Het Laagpakket van Walcheren is binnen het plangebied deels vergraven. In de 

natuurlijke bodemlagen van het Laagpakket van Walcheren zijn geen archeologische 

indicatoren of bodemlagen aangetroffen die duiden op een archeologische vindplaats binnen 

het plangebied.  
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Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen behoudens waardige archeologische 

vindplaats binnen het plangebied verwacht wordt. Het wordt aanbevolen om geen 

archeologisch vervolgonderzoek binnen het plangebied uit te voeren.  

 

Ondanks dan het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, is het als gevolg van de gebruikte 

methode (steekproef) niet uit sluiten dat er toch archeologische waarden binnen het 

plangebied aanwezig zijn. Mochten hier bij toekomstige graafwerkzaamheden nog 

archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt op basis van de Monumentenwet uit 

1988 (artikel 53) de plicht om eventuele vondsten te melden. Deze melding dient plaats te 

vinden bij het daarvoor door de Provincie Zeeland ingerichte meldpunt van de Stichting 

Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) via telefoonnummer 0118-670870.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van Gemeente Goes heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een 

verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Schipperswegeling te Goes (Gemeente Goes). 

De aanleiding van het onderzoek is de voorziene straatverbetering. Hierbij zullen de bestaande 

bestrating en onderliggende lagen tot maximaal 1,0 m –mv worden verwijderd. Hierbij kunnen 

archeologische resten worden geroerd. In het vigerende bestemmingsplan ‘Goes Oost’ 

(dossiernr. NL.IMRO.0664.BPG0001) is de dubbelbestemming ’waarde archeologie-2’ 

opgenomen. Waarde archeologie-2 houdt in dat een omgevingsvergunning aangevraagd dient 

te worden bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 250 m2 en dieper dan 40 cm-mv.1 De 

voorziene wegverbetering ter plaatse van de Schipperswegeling betreft een oppervlakte van 

1.800 m2 en overschrijdt deze grenzen. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juli-augustus 2015. 

1.2 Juridisch en beleidskader 

Archeologie is een integraal onderdeel van het erfgoedbeleid en als zodanig opgenomen in de 

erfgoednota. In de nota wordt voortgeborduurd op de uitgangspunten van het Verdrag van 

Malta. Behoud van archeologische waarden is het uitgangspunt en als dat niet mogelijk is, 

volgt veiligstelling door archeologisch onderzoek. 

 

Relevant beleid: 
 Monumentenwet 1988. 
 Verdrag van Malta 1992. 
 Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 (WAMZ). 
 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3). 
 Provinciaal archeologisch beleid.  
 Gemeentelijk archeologisch beleid verankerd in de bestemmingsplannen (zie hierboven).  

                                                           
1
 Gemeente Goes, beleidsnota archeologie 2011 
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1.3 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een gespecificeerde 

archeologische verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, 

historische- en archeologische gegevens. Daarnaast wordt gekeken naar bekende 

bodemverstoringen waardoor eventuele archeologische resten al vergraven kunnen zijn. Het 

verkennend booronderzoek toetst de archeologische verwachting en is geschikt voor het 

bepalen van de bodemopbouw (natuurlijke bodem en bodemverstoringen). Het resultaat is 

dat gebieden met een hoge verwachting kunnen worden geselecteerd voor vervolgonderzoek 

en dat gebieden met een lage archeologische verwachting kunnen worden vrijgegeven. De 

volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: 

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt? 

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

 Zo ja. Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

 Is een vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie KNA versie 

3.3.2 Ook is rekening gehouden met de ‘Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch 

onderzoek in de provincie Zeeland, 2e rectificatie’. 3   

                                                           
2
 Centraal College van Deskundigen 2013 

3
 Provincie Zeeland 2014 
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1.4 Administratieve data 

Soort onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek verkennende fase 
Provincie Zeeland 
Gemeente  Goes 
Plaats Goes 
Adres: Schipperswegeling 
Toponiem: Schipperswegeling 
Overige namen: Niet van toepassing 
Kadastrale nrs.  Goes, F 2416 
Opdrachtgever: Gemeente Goes 
contactpersoon Dhr. A. Dorleijn 

Postbus 2118 
4460 MC Goes 
T: 0113-249714 
E: a.dorleijn@goes.nl 

bevoegd gezag: Gemeente Goes 
Adviseur bevoegd gezag SCEZ 
 Dhr. K.J. Kerckhaert 

Adviseur Oosterschelderregio Archeologisch Samenwerkingsverband (OAS) 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
Postbus 49 
4330 AA Middelburg 
M 06-20436477 

 E: k.kerckhaert@goes.nl 
Coördinaten: 51340/392089 51372/392077 51327/392037 51385/391988 
Archeologische status Het terrein heeft geen archeologische status 
Waarnemingen en 
vondstmeldingen 

Er zijn geen waarnemingen of vondstmeldingen bekend binnen het 
plangebied in ARCHIS en het Zeeuws Archeologisch Archief.  

Oppervlakte: 1.800 m
2
 

Kaartblad: 65H 
Onderzoekmeldingsnummer: 66932 
Vondstmeldingsnummer Niet van toepassing 
Beheer en plaats van vondsten Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) 

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) 
Postbus 49 
4330 AA Middelburg 
Depotbeheerder: dhr. H. Hendrikse T 0118-623732 
e-mail: h.hendrikse@scez.nl 

Beheer en plaats van 
documentatie 

Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA) 
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) 
Postbus 49 
4330 AA Middelburg 
Beheerder: dhr. J.J.B. Kuipers 
0118-670879 
e-mail: jjb.kuipers@scez.nl 

Beheer en plaats van digitale 
documentatie 

e-depot Nederlandse archeologie (www.edna.nl + www.argeoboor.nl) 

Nieuw aangetroffen vindplaatsen Niet van toepassing 
Complextype en datering van 
nieuw aangetroffen vindplaatsen 

Niet van toepassing 
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (paars) op een topografische kaart.4 

2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

De Schipperswegeling ligt ten oosten van de voormalige vestingwal met bastions en 

vestinggracht van de stad Goes (zie afbeelding 1). Het plangebied betreft de noordzijde van de 

Schipperswegeling inclusief parkeerplaatsen. De oppervlakte is circa 1.800 m2. Een detailkaart 

is opgenomen in afbeelding 2. 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

In het wegvak en parkeervak zullen de bestrating en de onderliggende lagen tot circa 1,0 m –

mv worden verwijderd. Hierna wordt de fundering onder de weg en parkeerplaats opnieuw 

opgebouwd. Er vindt geen aanleg van nieuwe riolering plaats. 

                                                           
4
 Kadaster 2012 
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Afbeelding 2. Detailkaart van het plangebied met de werkgrens (paars) en de ligging van de 
uitgevoerde boringen.5  

                                                           
5
 Kadaster 2012 
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3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een 

gespecificeerde archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de 

literatuurlijst. Voor het onderzoek is geen Plan van Aanpak of Programma van Eisen opgesteld. 

3.2 Aardkundige gegevens 

De Rijks Geologische Dienst heeft voor Beveland een geologische kaart 1:50.000 gepubliceerd. 

Tevens is gebruik gemaakt van de publicatie; ”Holocene Evolution of Zeeland” uit 1997 van P.C. 

Vos en R.M. van Heeringen met de bijgevoegde geologische kaarten van Zeeland schaal 

1:250.000 en paleogeografische kaarten schaal 1: 500.000.  

Daarnaast is een boring uit het Dinoloket geraadpleegd.6  

 
Afbeelding 3a. Uitsnede van de geologische kaart.7 

Uit de geologische kaart van Beveland blijkt dat het plangebied ligt ten oosten van een smalle 

getijdenkreek, die door het centrum van Goes loopt en waar het Hollandveen geërodeerd is 

(zie afbeelding 3a). Buiten de getijdengeul komt de code A0.2 op uitgebreide schaal voor. De 

code betekent dat in het plangebied van onder naar boven de volgende geologische lagen 

verwacht kunnen worden (nieuwe nomenclatuur):8 

 Pleistocene ondergrond, waarschijnlijk door de wind afgezet dekzand (Laagpakket van 

Wierden, Formatie van Boxtel). De top is geërodeerd door afzettingen van het 

Laagpakket van Wormer en ligt waarschijnlijk tussen 10 en 20 m -NAP. 

 Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer, getijdenafzettingen. De top ligt 

waarschijnlijk binnen 4 m –NAP en de onderzijde van de afzetting ligt waarschijnlijk 

erosief op het dekzand. (Het Basisveen Laagpakket dat op de pleistocene ondergrond 

kan liggen, ontbreekt als gevolg van erosie aan de oostkant van Goes). 

                                                           
6
 TNO 2015 

7
 Rijks Geologische Dienst 1996 

8
 Rijks Geologische Dienst 1996 
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 Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket, tussen 1,5m en 4m –NAP. 

 Formatie van Naaldwijk. Laagpakket van Walcheren, vanaf maaiveld tot een diepte 
tussen 1,5 en 4,0 m –mv. De afzetting ligt mogelijk erosief op het Hollandveen 
Laagpakket. 
 

Uit de geologische kaart van Beveland blijkt dat het plangebied ligt een zone waar Duinkerke II 

afzettingen aan de oppervlakte voorkomen (code A0.2).9 Uit de geologische kaart blijkt niet dat 

het plangebied is bedekt met jongere afzettingen van rond het jaar 1000 of nog later, na de 

bedijking, voorheen Duinkerke IIIa (vóór de bedijking) en IIIb (na bedijking). Tegenwoordig 

worden al deze getijden afzettingen gerekend tot het Laagpakket van Walcheren.10 Mogelijk 

hebben de overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken maar een zeer dunne afzetting 

achtergelaten. 

 
Afbeelding 3b. Ligging van de geraadpleegde boring in het Dinoloket.11 

Uit boorgegevens van het Dinoloket blijkt dat honderdvijftig meter ten zuidwesten van het 

plangebied een boring is gezet (nr. B48F0008, zie afbeelding 3b). Hier is tot 5,49 m –mv 

geroerde grond aangetroffen (voormalige vestinggracht?). Hieronder zijn geulafzettingen van 

het Laagpakket van Walcheren aangetroffen tot een diepte van 38,04 m –mv in de Formatie 

van Waalre.12  

                                                           
9
 Rijks Geologische Dienst 1996 

10
 De Mulder 2003 

11
 TNO 2015 

12
 TNO 2015 
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Paleogeografische ontwikkeling13 

Aan het eind van de laatste ijstijd, tot circa 11.000 jaar geleden, is een dikke laag dekzand 
afgezet. In de loop van het Holoceen is, als gevolg van de stijgende zee- en grondwaterspiegel, 
het dekzand bedekt met een dunne veenlaag (Basisveenlaag). Later volgden de 
overstromingen, waarbij de Basisveenlaag en de top van het pleistoceen geërodeerd zijn. Ter 
plaatse zijn getijdenafzettingen van het Laagpakket van Wormer afgezet tussen ongeveer 
8.000 tot 4.000 jaar geleden. 

Afbeelding 4a. De landschappelijke situatie rond 200, 1.000 en 1.250 na Chr.14 (Legenda: 
bruin=kustveenmoeras; groen=getijdengebied; paars=bedijkt gebied; blauw =water). De kaart 
rechtsonder geeft het voorkomen van geul- en dek-afzettingen van de Duinkerke afzettingen 
aan (nu: Laagpakket van Walcheren). 

 

                                                           
13

 Paleogeografische kaarten afkomstig van de Rijks Geologische Dienst 1997 
14

 Rijks Geologische Dienst 1996 kaart 13 
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In de loop van het Holoceen raakte, als gevolg van de vorming van de strandwallen, een groot 

deel van de zeegaten en de daarachter gelegen getijdengeulen buiten gebruik en verlanden. 

Als gevolg van een stijgende zeespiegel, vormde zich achter de strandwallen een groot 

veenmoeras. Hierdoor werden, tussen 5.000 en 1.500 jaar geleden, grote delen van Zeeland 

bedekt met een dikke veenlaag (Hollandveen Laagpakket). Archeologische waarnemingen en 

opgravingen hebben aangetoond dat op dit veen in de late ijzertijd en in de Romeinse tijd 

nederzettingen lagen. In de loop van de ijzertijd, vanaf circa 2.500 voor heden (700 voor Chr.) , 

kwamen er weer openingen in de uit strandwallen opgebouwde kustbarrière. Er vormden zich 

kreken die delen van het veengebied van Zeeland ontwaterden en juist daardoor het gebied 

begaanbaar maakten. De situatie nabij het plangebied aan het eind van de Romeinse tijd (200 

na Chr.) is in afbeelding 4a (linksboven) weergegeven. Ten zuiden van het plangebied zijn drie 

vindplaatsen uit de Romeinse tijd aangegeven. In de omgeving van Goes gaat het om sporen 

van veenwinning en industriële activiteit en waarschijnlijk ook nederzettingsresten in het 

plangebied (De Poel).15 

Na de Romeinse tijd overstroomde het veengebied. En rond 350 na Chr. maakte het 

plangebied deel uit van een uitgestrekt getijdengebied. Deze getijdenafzettingen werden 

voorheen gerekend tot de Duinkerke II afzettingen. Hierbij ontwikkelde zich een geul ten 

westen van het plangebied.  

Uit de geologische kaart blijkt dat ter plaatse van deze geul het onderliggende Hollandveen 

geërodeerd is. Buiten de geulen is het Hollandveen bewaard is gebleven. De hoog opgeslibde 

schorren en oevers van kreken worden waarschijnlijk rond 800 na Chr. bewoonbaar.16  

Als gevolg van ontwatering van het veen heeft differentiële klink ervoor gezorgd dat de 

zandlichamen van de voormalige geulen later als ruggen in het landschap zijn komen te liggen 

(inversie-ruggen).17 Goes is op zo’n inversierug ontstaan. Dit is ook te zien op een kaart van het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (zie afbeelding 4d). Uit historische bronnen is bekend dat 

vanaf het begin van de 12e eeuw dijken werden aangelegd in het gebied.18  

                                                           
15

 Dekker 2002 en Schute 2001 
16

 Dekker 2002 
17

 Vos en Van Heeringen 1997, Berendsen  1997 
18

 Wilderom 1968 en Dekker 2002 
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Afbeelding 4b. Plangebied op een kaart met aardkundige waarden (BRON: 
http://zldgwb.zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=Cultuur%20Historie). 
 

Een kaart met aardkundige waarden, die gebaseerd is om de geomorfologische kaart en de 

bodemkaart zijn hieronder weergegeven. Binnen de bebouwde kom heeft geen kartering 

plaatsgevonden. Rondom Goes komen kreekruggen en poelgronden voor. De geologische 

kaart geeft aan dat ten westen van het plangebied het Hollandveen is geërodeerd door een 

kreek. De oude kern van Goes, ten westen van het plangebied, is gevormd op een kreekrug. 

Ten oosten van deze geul is nog wel Hollandveen gekarteerd. Het plangebied ligt in een zone 

waar geen duidelijk inversierug verwacht wordt, maar waar ook geen uitgesproken 

laaggelegen poelgronden, zoals deze ten oosten van de stad aanwezig zijn, voorkomen. 

Gesteld kan worden dat het plangebied ligt in een soort overgangsgebied. 
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Afbeelding 4c. Plangebied op een kaart met aardkundige waarden.19  

Voor de bodemkaart geldt eveneens dat er in de stad niet gekarteerd is. In de omgeving van 

Goes komen met name Mn15A profieltypen voor (zie afbeelding 4c). Dit zijn zeekleigronden 

met een kalkrijke bovenlaag bestaande uit lichte zavel die rond 40 cm-mv overgaan in kalkrijke 

zware zavel dat doorloopt tot 120 cm-mv.20  

 

                                                           
19

 Alterra 1965-1985 
20

 Bazen 1987 
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Afbeelding 4d. Plangebied op een kaart op basis van gegevens van het AHN-2.21 

3.3 Luchtfoto en AHN-2  

Gezien de ligging van het plangebied binnen de bebouwde kom wordt geen aanvullende detail 

informatie uit het AHN verwacht. Wel is uit afbeelding 4d op te maken blijkt dat de dijken en 

het voormalige buitendijkse gebied ten westen van het plangebied hoog liggen. Ook de laagte 

van de voormalige vestinggracht, ten zuidwesten van het plangebied is goed te zien. Het 

maaiveld van het plangebied is middelhoog gelegen (circa op 0,6 m +NAP). Ten oosten van 

Goes liggen de laaggelegen poelgronden. 

Op een luchtfoto van oostelijk Goes van de Royal Air Force (RAF) uit de 2e Wereld Oorlog is te 

zien dat de Schipperswegeling zoals deze er nu is toen nog niet bestond. De Bosdijklaan aan de 

noordoostzijde van de Schipperswegeling is al volledig bebouwd (zie afbeelding 5). Lang de 

westzijde van deze weg komt al in 1916 bebouwing voor (zie afbeelding 11). 
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Afbeelding 5. Uitsnede van een luchtfoto van de RAF uit de tweede Wereld Oorlog met daarop 
het plangebied.22 

3.4 Historische gegevens 

De geschiedenis van de Bevelanden begint eigenlijk pas in de 9e/10e eeuw, dat stelt Dekker in 

zijn boek ‘Een Schamele Landstede’ dat gaat over de geschiedenis van Goes. De periode 

hiervoor noemt Dekker de voorgeschiedenis en hierover is maar weinig informatie 

voorhanden. Hier komt bij dat wat er wel bekend is eigenlijk meer betrekking heeft op 

Walcheren, waar de Bevelanden deel vanuit maakten. Permanente bewoning word gedateerd 

omstreeks 800 v. Chr. 23 De plaatsnaam Goes kan geïnterpreteerd worden als een oude 

waternaam ‘gus=stroom’ en komt als zodanig voor als Gusaha (AD 776, tweede lid aha 

‘water’). De naam Goes komt in bronnen voor in 10e eeuw.24 De stad Goes domineert in Zuid-

Beveland als agrarisch centrum. In 1405 wordt Goes voor het eerst als stad genoemd.25 Goes 

bezit van oudsher een haven.26 Verondersteld wordt dat de haven in eerste aanleg, in de 9e en 

10e eeuw diende voor de uitvoer van wol. De kreek waaraan de haven lag is waarschijnlijk in de 

11e eeuw afgedamd.27 Het noordelijk deel van de kreek, gelegen ten westen van het 

plangebied is altijd water gebleven. 

De stormvloed van 1134 en de overstromingen die volgden, was de aanleiding voor het 

aanleggen van een dijk in het noorden van Zuid Beveland.  
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 Dekker 2002 
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 Dekker 2002 
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 Dekker 2002 
26

 Widerom 1968 
27

 Dekker 2002 
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Deze 12e eeuwse zeedijk liep ten zuiden van het plangebied ter plaatse van de Heernisseweg 

en volgde een vrij rechte lijn in de richting van Kloetinge. Vanaf Goes liep de dijk naar het 

noorden lang de kreek waaraan Goes was ontstaan (Versvlied of De Korte Goes) naar de 

Oosterschelde in het noorden. Het plangebied lag na de stormvloed van 1134 nog buitendijks. 

De Kloetingse Polder waarin het plangebied daarna kwam te liggen, werd waarschijnlijk voor 

het eind van de 12e eeuw gerealiseerd. Uit de ligging van de dijken kan worden opgemaakt dat 

de haven van Goes moest openblijven. Hieruit blijkt het grote belang van de haven in die tijd.28  

Stormvloeden hebben waarschijnlijk grote delen van Zuid-Beveland onder water gezet in de 

jaren 1287 en 1509.29 Waterstaatkundig behoorde het gebied ten oosten van het centrum van 

Goes van circa 1530 tot 1970 tot het Waterschap ‘De Breede Watering Bewesten Yerkseke’.30 

Het gebied ten oosten van deze kreek lag voor 1444 binnen het grondgebied van Kloetinge. 

Het stadsbestuur van Goes besloot in dit jaar, toen de kans zich voordeed, een strook grond 

(100 gemeten) aan te kopen gelegen ten oosten van de stad en deels gelegen langs de De 

Korte Goes. Deze strook grond werd vanaf dat moment ‘De Honderd Gemeten’ genoemd. Het 

plangebied ligt binnen De honderd Gemeten. In 1472 kreeg de stad Goes meer zeggenschap 

over De Honderd Gemeten. In 1473 werden 31 manspersonen wonend in de ‘De Honderd 

Gemeten’ ingeschreven als poorters van Goes. Bij twee personen werd een beroepsaanduiding 

gegeven: een leertouwer en een boogmaker. Verder is er over De Honderd Gemeten niet veel 

bekend. De situering van het plangebied op geringe afstand buiten de stad was mogelijk 

geschikt voor het opzetten van kleinschalige industrie. Aanwijzingen hiervoor zijn tot op heden 

niet voorhanden. De zout industrie is in Goes mogelijk pas tegen het einde van de 15e eeuw op 

gang gekomen, maar deze speelde zich vooral buitendijks direct langs het water af. Zo zouden 

er zoutketen hebben gestaan in het gebied tussen de Oosthavendijk en de kreek. Daarvoor 

waren met name de wol- en lakenindustrie belangrijk.31 

Uit historisch onderzoek van de archivaris van de gemeente Goes blijkt dat het weggetje ’t 

Schipperswegelinck’ wordt genoemd in 1547.32  

 

Hieronder in de afbeeldingen 6 t/m 13 is de ontwikkeling van het gebied weergeven op oude 

topografische kaarten. De oudste kaart is de kaart van Van Deventer van rond 1550. Hierop is 

de omwalling van de stad zonder bastions, maar met stadswal en stadspoorten te zien. De 

omwalling heeft plaatsgevonden in 1418.33 Het plangebied ligt ten oosten van een dijk, die 

langs de kreek (genaamd ‘De Korte Goes’) ligt welke Goes verbond (en verbind) met de 

Oosterschelde. Ten oosten van de dijk staat een klein weggetje ingetekend, dat mogelijk als 

voorganger van de latere Schipperswegeling gezien kan worden. Het weggetje loopt dood bij 

een klein gebouwtje (zie afbeelding 6). 
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Afbeelding 6. Plangebied bij benadering geplot op een uitsnede van een kaart van Goes 
vervaardigd door Van Deventer in circa 1550 (noordgericht, niet op schaal).34 
 

In de loop van de 16e eeuw ging het economisch steeds minder goed met de stad Goes, zoals 

in de rest van Zeeland ook minder goed ging. Het gevolg was een burgeropstand en de geuzen 

waren dreigend in de buurt. Spaanse troepen bezetten de stad om te voorkomen dat geuzen 

deze in handen zou krijgen. Nadat de Spaanse troepen vertrokken waren in 1576 verklaarde 

Goes zich voor de Prins van Oranje. Prins Maurits gaf Goes toestemming voor de aanleg van 

een moderne stadsverdediging.35 Het resultaat daarvan is te zien op de kaart van Visscher 

Roman van circa 1650. Er zijn bastions aangelegd rondom de stad Goes, maar ook aan 

weerzijden van de hierboven beschreven kreek. Ten zuidwesten van het plangebied is een 

bastion aangelegd met vestinggracht en een dijk. Het weggetje en de bebouwing lijken te zijn 

verdwenen, mogelijk afgebroken, omdat deze te dicht bij de dijk/vestingwerken waren komen 

te liggen. Er lijkt sprake te zijn van boomgaarden ten oosten van de dijk ter plaatse van het 

plangebied (zie afbeelding 7).  
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 Van Deventer 1550 (In: Dekker 2002) 
35

 www.goes.nl 
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Afbeelding 7. Plangebied bij benadering geplot op de kaart van Visscher en Roman uit circa 
1650 (kaart noordgericht, schaal circa 1:6.000). (Bron: Geraadpleegd op 
http://zldags.zeeland.nl/geoweb). 

Op de kaart van Hattinga van rond 1750 is wel weer bebouwing langs de dijk aanwezig en is de 

haven van Goes gekanaliseerd (zie afbeelding 8). 
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Afbeelding 8. Plangebied bij benadering geplot op de kaart van Hattinga van rond 1750 
(noordgericht, schaal ongeveer 1:6.000). (Bron: Geraadpleegd op 
http://zldags.zeeland.nl/geoweb). 

 
Afbeelding 9. Plangebied op een verzamelplan van Goes uit de periode 1811-1832.36 
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De situatie is hetzelfde op de veldminuut van 1857. Het plangebied was toen ook in gebruik als 

boomgaard evenals op de kaart van Vischer-Roman (zie afbeelding 10). Al voor 1916 is de 

vestinggracht ten westen van het plangebied gedempt. De weg ten noordwesten van het 

plangebied, de latere Bosdijklaan is ook al aangelegd (zie afbeelding 11). Op een luchtfoto van 

de RAF is te zien dat er in 1944 al behoorlijk wat bebouwing langs de Bosdijklaan ligt. Het deel 

van de Schipperswegeling dat ligt tussen de Bosdijklaan en de Oude Schipperswegeling (zie 

afbeelding 6, Kaart van Van Deventer) is veel later aangelegd tussen circa 1972 en 1984 (zie 

afbeeldingen 12 en 13). 

 
Afbeelding 10. Plangebied op een kaart uit 1857.37 

 
Afbeelding 11. Plangebied op topografische kaart uit 1916.38 
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Afbeelding 12. Plangebied op een uitsnede van de topografische kaart uit 1972.39 

 
Afbeelding 13. Plangebied op een uitsnede van de topografische kaart uit 1984.40 

Ter aanvulling is informatie over de locatie uit het archief van de gemeente Goes aan het 

rapport toegevoegd.41 
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3.5 Bekende archeologische waarden en vondsten 

In het Zeeuws Archeologisch Archief is geen aanvullende archeologische informatie bekend 

met betrekking tot het plangebied, aldus dhr. H. Jongepier van de SCEZ.  

Gegevens van waarnemingen, AMK-terreinen en onderzoeksgebieden is afkomstig van losse 

bestanden van het voormalig archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS 2.0) van de 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed zijn weergegeven in afbeelding 14 (RCE).42 

Afbeelding 14. Plangebied (paars) met AMK-terreinen (rood omlijnd), waarnemingen (gele 
punten) en onderzoeksmeldingen (blauwe gebieden).43 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

De kern van Goes is een terrein van hoge archeologische waarde (AMK-nummer 13456). Het 

plangebied ligt buiten deze historische kern, maar mogelijk zijn er vanuit de stad, met name in 

de late middeleeuwen activiteiten ontplooid ter plaatse van het plangebied. 
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Waarnemingen (zie afbeelding 14) 

Waarneming 50872: Dit betreft een waarneming van de voormalige vestinggracht. Waarbij 

roodbakkend aardewerk is aangetroffen. De boring waarin de vondsten zijn aangetroffen 

begrenst archeologische waarden in de vorm van een 16e eeuwse gracht/boerderij welke op 

oude kaarten staat afgebeeld.  

Waarnemingen 56667: Betreft de vondst van drie fragmenten proto-steen goed van rond 

1300. De vondsten zijn gedaan bij een oppervlaktekartering. 

Waarneming 408012 betreft de mogelijke waterkelder van het spuithuis uit de 18e of 19e 

eeuw. 

Waarneming 400091 betreft de vondst van mogelijk Romeinse natuursteen. Er is nog een 

vondst gedaan mogelijk een straatkei. Daarnaast is aardewerk aangetroffen uit de periode 

vanaf 1400 tot in de Nieuwe tijd. 

De waarnemingen ten zuidwesten van het plangebied hebben allen betrekking op de ligging 

van de laatmiddeleeuwse stadsgracht, die op basis van bestudeerd kaartmateriaal gedempt is 

tussen circa 1850 en 1916. Hieronder zijn enkele waarnemingen beschreven die betrekking 

hebben op de gedempte gracht, maar die voor het huidige plangebied niet relevant zijn: 

Waarneming 20805 is een grondspoor (nadere informatie momenteel niet voorhanden in 

archis). 

Waarneming 427594: Archeologische waarnemingen tijdens het graven van een put voor een 

ondergrondse afvalcontainer. Op een diepte tussen 80 en 200 cm-mv zijn donkergrijze tot 

zwarte afvallagen met baksteenpuin en af en toe aardewerk- en glasfragmenten uit de Nieuwe 

tijd aangetroffen. Op ruim 1 meter beneden maaiveld is een afvalkuil met o.a. een zinken 

emmer uit de 20ste eeuw aangetroffen. Waarschijnlijk betreft het een gedempte 

vestinggracht. 

Waarneming 424314 (onderzoeksmelding 29336): Het onderzoek heeft uitgewezen dat naar 

verwachting het hele plangebied in de 15e eeuwse vestinggracht van de historische stad Goes 

gelegen is. Waarneming 430681 kan eveneens in verband worden gebracht met de gedempte 

vestinggracht en is voor het plangebied weinig relevant. 

 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 12) 

Binnen tweehonderd meter ten noordoosten van het plangebied ligt onderzoeksmelding 

47265: Op basis van het uitgevoerde bureau- en booronderzoek is geconcludeerd dat het 

plangebied een lage verwachting heeft voor archeologische resten vanaf de bronstijd. Op basis 

van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek wordt geadviseerd om geen 

vervolgonderzoek uit te laten voeren. Bij graafwerkzaamheden vanaf een diepte van 3,5 m -mv 

is het echter mogelijk dat resten uit het neolithicum aanwezig zijn. Geadviseerd wordt om in 

dat geval archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren.44  

Onderzoeksmelding 5536 betreft een archeologische begeleiding. Hierbij zijn geen 

bijzonderheden aangetroffen. 

Onderzoeksmelding 29336: Dit betreft een bureauonderzoek met enkele controle boringen 

voor de aanleg van een parkeerkelder ter plaatse van de gedempte vestinggracht. De gracht is 

inderdaad aangetroffen en er wordt geadviseerd om onderzoek uit te voeren naar de breedte 

en diepte van de grachtvulling. 
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4 Gespecificeerde Archeologische verwachting 

Voor de verschillende geologische lagen kunnen archeologische verwachtingen worden 

opgesteld. Deze komt overeen met de archeologische beleidskaarten van de gemeente Goes.45  

Van onder naar boven kunnen de volgende archeologische perioden verwacht worden: 

 

Op de archeologische beleidskaart van de Gemeente Goes krijgt de top van het Pleistocene 

zand binnen het plangebied geen archeologische verwachting (categorie 8). 

 

In de top van het Laagpakket van Wormer, dat verwacht wordt binnen 5,0 m-mv kunnen 

afzettingen verwacht worden uit de periode van vóór de veenvorming, waarschijnlijk gaat het 

om resten uit het meso- en neolithicum. Uit de beleidskaart van de Gemeente Goes blijkt dat 

dit niveau een hoge archeologische verwachting heeft (Categorie 4). Naar dit niveau, wordt 

gezien de diepteligging, maar weinig onderzoek verricht en er is dus ook maar weinig over 

bekend. De archeologische verwachting is derhalve ook niet goed bekend. Het 

bureauonderzoek heeft geen aanvullende informatie opgeleverd over dit niveau, behalve dat 

het verwacht kan worden vanaf circa 2,0 m –mv of dieper. 

 

Op de top van het Hollandveen Laagpakket, dat verwacht wordt vanaf circa 1,5 m-mv, kunnen 

archeologische vindplaatsen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd aanwezig zijn. Op de 

beleidskaart van de Gemeente Goes krijgt dit niveau een hoge archeologische verwachting 

(categorie 4). Over het algemeen is de top van het Hollandveen ter plaatse van vindplaatsen 

sterk veraard. Ook kan een dunne opgebrachte laag zavel aanwezig zijn. De verwachting voor 

de top van het Hollandveen is sterk afhankelijk van mogelijke erosie van dit niveau door het 

bovengelegen Laagpakket van Walcheren. Indien er sprake is van erosie van de top van het 

Hollandveen dan worden hierop geen archeologische resten meer verwacht. Uit het 

bureauonderzoek blijkt dat bij onderzoeken in de omgeving de top van het veen geërodeerd is. 

De kans op erosie van dit niveau is groot. De verwachting voor dit niveau kan worden 

bijgesteld naar middelhoog tot laag. 

 

In het Laagpakket van Walcheren kunnen, vanaf het maaiveld tot maximaal circa 4,0 m –mv, 

resten uit de periode middeleeuwen - nieuwe tijd verwacht worden. Op de beleidskaart van de 

Gemeente Goes krijgt dit niveau een hoge archeologische verwachting (categorie 4). Uit het 

bureauonderzoek blijkt dat het plangebied niet op een hoge kreekrug lag, maar op een 

middelhoog opgeslibd gebied. De kans op resten uit de vroege- en volle middeleeuwen wordt 

middelhoog ingeschat. Na de stormvloed van 1134 is de Kloetinge polder, waarin het 

plangebied ligt, aan het eind van de 12e eeuw, bedijkt. In 1418 werd er een vestingwal rondom 

Goes aangelegd met gracht. Na 1576 kwamen hier bastions en nog een vestinggracht bij. Het 

plangebied kwam hierdoor vanaf 1576 in het schutsveld te liggen, waardoor geen bebouwing 

wordt verwacht uit in deze periode waarin kans op belegering aanwezig was. Aan de 

bebouwing te zien in het gebied op de kaart van Hattinga is dat gevaar dan inmiddels 

geweken. De bebouwing concentreert zich rond 1750 langs de vestingwal ten westen van het 

plangebied. 
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Nauwkeurig kaartmateriaal vanaf de 19e eeuw laat zien dat in de zuidoostzijde het plangebied 

vanaf 1811 bebouwing voorkomt, waarschijnlijk komt langs de Bosdijklaan vanaf circa 1900 

bebouwing voor. Het centrale deel van het plangebied is pas tussen 1972 en 1984 bebouwd.  
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De kans op het aantreffen van archeologische resten uit de late middeleeuwen blijft hoog. 

Eventuele archeologische resten uit de middeleeuwen kunnen bestaan uit sporen van 

akkerbouw, greppels, boerderijplaatsen of sporen die te maken hebben met veenwinning ten 

behoeve van zout- en/of later turfwinning (vergelijk waarneming 20623). Uit de nieuwe tijd 

kunnen op basis van historisch kaartmateriaal resten van de oude Schipperswegeling worden 

verwacht, zoals deze op de kaart van Van Deventer staat aangegeven. In de zuidzijde van het 

plangebied funderingen van de schuurtjes worden aangetroffen die in de 19e eeuw in het 

gebied stonden. 

Wat het gevolg is van middeleeuwse overstromingen op de archeologisch verwachting is niet 

bekend. Mogelijk dat boerderijen onbewoonbaar werden en verlaten zijn. De kans is groot de 

overstromingen van korte duur waren. Na het dijkherstel zal het leven van alledag snel weer 

zijn opgepikt. 

Bekende bodemverstoringen 

Ter plaatse van de bestaande weg worden opgebrachte lagen verwacht en ingravingen ten 

behoeve van riolering, kabels en leidingen. 
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5 Archeologisch booronderzoek 

Het veldwerk is uitgevoerd door Ivo Beckers (prospector en KNA-archeoloog) in juni 2015. 

5.1 Methode 

In het plangebied zijn zes boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm 

een guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn doorgezet tot minimaal 3,5 m –mv (= 

2,94 m –NAP) tot in de afzettingen van het Laagpakket van Wormer. De boringen zijn 

ingemeten ten op zichte van de lokale topografie. De opgeboorde grond is lithologisch 

beschreven conform de NEN 5104.46 Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, 

zoals genoemd in de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien 

aanwezig beschreven.47 
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Afbeelding 15. Boorpuntenkaart.48 

5.2 Resultaten en Interpretatie 

De ligging van de boorpunten is aangegeven in afbeelding 15. De boorbeschrijvingen zijn 

opgenomen in bijlage 1. De NAP hoogte is aangegeven in de boorstaten in bijlage 1. Het 

maaiveld ligt op circa 0,6 m + NAP.  
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Bodemopbouw. 

De bodemopbouw in het onderzochte noordelijk deel van de Schipperswegeling is homogeen 

te noemen. In de boringen 1 t/m 5 is onder de klinkerbestrating een opgebrachte schone 

zandlaag aanwezig tot een diepte van 30 tot 50 cm –mv. Boring 6 is geplaatst in een 

groenstrookje, dus hier ontbreekt het schone bestratingszand en is een uiterst siltige, matig 

humeuze, donkergrijze, kalkrijke kleilaag aanwezig. De laag is matig kolengruis- en 

baksteenhoudend en bevindt zich tot een diepte van 65 cm –mv. In de boringen 1, 3 en 4 is 

onder het bestratingszand deze hierboven beschreven geroerde, donkergrijze, 

baksteenhoudende en sterk siltige kleilaag aangetroffen tot circa 60 cm –mv.  

Onder deze geroerde bodemlagen bevindt zich een uiterst (plaatselijk sterk) siltige kleilaag. De 

laag is kalkrijk, schelphoudend en licht blauwgrijs van kleur. Vanaf circa 120 cm –mv gaat deze 

uiterst siltige kleilaag over in een matige zandige kleilaag of komen dikke zandlagen voor. 

Vanaf een diepte van 200 cm –mv komt een bijmenging met humus voor. De overgang naar de 

onderliggende veenlaag is scherp en ligt tussen 250 (boringen 1 en 4) en 300 cm-mv (boring 6). 

Het opgeboorde veen is opgebouwd uit mineraalarm bos- en rietveen. Het veen gaat tussen 

315 en 345 cm –mv over in kalkrijke, matig zandige klei met veel dunne zandbandjes. 

De afzettingen op het veen behoren tot het Laagpakket van Walcheren, het veen betreft het 

Hollandveen Laagpakket en de onderliggende klastische afzettingen behoren tot het 

Laagpakket van Wormer. 

 

Archeologische indicatoren 

In de geroerde bovengrond tot maximaal 65 cm-mv zijn kolengruis en baksteenbrokjes 

opgeboord in de boringen 1, 3, 5 en 6. 

Archeologische niveaus 

Er zijn in de kleilagen, mogelijk kreekoever of kwelderafzetting van het Laagpakket van 

Walcheren geen lagen aangetroffen met archeologische indicatoren zoals houtskool, fosfaat, 

aardewerkfragmenten etc., die een aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van een 

vindplaats ter plaatse uit de late middeleeuwen of 1e helft van de nieuwe tijd.  

De top van het Hollandveen Laagpakket is geërodeerd. De top van het Laagpakket van Wormer 

is niet ontkalkt en vertoonde geen andere kenmerken van een hoog opgeslibde drooggevallen 

kwelder of oever. 
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6 Conclusies  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 

plangebied ligt?  

Uit de bekende geologische gegevens en het verkennend booronderzoek blijkt dat het 

plangebied ligt in een gebied waar getijdenafzettingen van het Laagpakket van 

Walcheren onder een dunne opgebrachte laag aanwezig zijn. De afzettingen van deze 

getijdenafzettingen zijn gepaard gegaan met erosie van de top van het Hollandveen tot 

een diepte van 250 – 300 cm-mv. Onder het Hollandveen, vanaf een diepte van 315 tot 

345 cm –mv ligt de kalkrijke top van de Afzettingen van Wormer.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?  

De top van het pleistocene zand is in het plangebied geërodeerd en heeft geen 

archeologische verwachting. 

De top van het Laagpakket van Wormer is niet ontkalkt of gerijpt waaruit volgt dat het 

niveau niet als hoogte in het landschap gelegen heeft. Zeer waarschijnlijk is ter plaatse 

geen archeologische vindplaats aanwezig op dit niveau. 

De top van het Hollandveen Laagpakket is geërodeerd. Op basis hiervan worden geen 

archeologische resten in de top van het Hollandveen verwacht. 

Binnen de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren zijn geen archeologische 

indicatoren aangetroffen die duiden op laatmiddeleeuwse bewoning in de vorm van 

vuile bodemlagen met fosfaten, houtskoolbrokjes, aardewerkfragmenten etc. De kans 

op laatmiddeleeuwse resten binnen het plangebied wordt klein geacht. Mogelijk 

kunnen nog restanten van funderingen van kleine opslag schuurtjes aanwezig zijn in de 

zuidzijde van het plangebied en resten van de ‘oude Schipperswegeling’. 

 Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?  

Funderingen van schuurtjes en greppels of verhardingslagen van de ‘Oude Schippers-

wegeling’ kunnen zich aftekenen bij graafwerkzaamheden dieper dan 65 cm-mv. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden? 

De archeologische waarde van funderingen van opslag schuurtjes voor fruit uit de 

nieuwe tijd en resten van de Schipperswegeling lijken beperkt te zijn. Verder worden 

er geen archeologische resten bedreigd. 

 Is een vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type?  

Op basis van het bureauonderzoek en verkennend booronderzoek wordt een 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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7 Aanbeveling/Selectieadvies 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek wordt een 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.  

Ondanks dan het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, is het als gevolg van de gebruikte 

methode (steekproef) niet uit sluiten dat er toch archeologische waarden binnen het 

plangebied aanwezig zijn. Mochten hier bij toekomstige graafwerkzaamheden nog 

archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt op basis van de Monumentenwet 

(artikel 53) de plicht om eventuele vondsten te melden. Deze melding dient plaats te vinden bij 

het daarvoor door de Provincie Zeeland ingerichte meldpunt van de Stichting Cultureel Erfgoed 

Zeeland (SCEZ) via telefoonnummer 0118-670870.  
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Bijlage 1 Boorstaten



Goes, Schipperswegeling

mv (cm)    NAP(m)
0 0,56

mv (cm)    NAP(m)

50 0,06

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,44

mv (cm)    NAP(m)

150 -0,94

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,44

mv (cm)    NAP(m)

250 -1,94

mv (cm)    NAP(m)

300 -2,44

mv (cm)    NAP(m)

350 -2,94

Boring 1       RD-coördinaten: 51365/392013

5
klinker

35
Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht

60
Klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend, 
bouwvoor

140

Klei, uiterst siltig, lichtblauw/grijs, matig schelphoudend, kalkrijk

190

Klei, matig zandig, lichtgrijs, matig roesthoudend, matig schelphoudend, kalkrijk, 
enkele dikke zandlagen

250

Klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, matig schelphoudend, 
kalkrijk

300

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, bosveen

320

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, rietveen

350

Klei, matig zandig, grijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, kwelderafzetting

mv (cm)    NAP(m)
0 0,68

mv (cm)    NAP(m)

50 0,18

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,32

mv (cm)    NAP(m)

150 -0,82

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,32

mv (cm)    NAP(m)

250 -1,82

mv (cm)    NAP(m)

300 -2,32

mv (cm)    NAP(m)

350 -2,82

Boring 2       RD-coördinaten: 51354/392024

5
klinker

40 Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, 
opgebracht

105

Klei, uiterst siltig, blauw/grijs, zwak schelphoudend, kalkrijk

200

Klei, uiterst siltig, lichtgrijs, matig roesthoudend, kalkrijk, enkele dikke zandlagen

260

Klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, 
kalkrijk, enkele dikke zandlagen

310

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, bosveen

330

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, rietveen

360

Klei, matig zandig, grijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, kwelderafzetting



Goes, Schipperswegeling

mv (cm)    NAP(m)
0 0,64

mv (cm)    NAP(m)

50 0,14

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,36

mv (cm)    NAP(m)

150 -0,86

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,36

mv (cm)    NAP(m)

250 -1,86

mv (cm)    NAP(m)

300 -2,36

mv (cm)    NAP(m)

350 -2,86

Boring 3       RD-coördinaten: 51340/392036

5
klinker

20

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht
50

Klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig 
baksteenhoudend, bouwvoor

120

Klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk

195

Klei, matig zandig, lichtgrijs, matig roesthoudend, matig schelphoudend, kalkrijk

270

Klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, enkele dikke 
zandlagen

320

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, bosveen

340

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, rietveen

370

Klei, matig zandig, grijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, kwelderafzetting

mv (cm)    NAP(m)
0 0,56

mv (cm)    NAP(m)

50 0,06

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,44

mv (cm)    NAP(m)

150 -0,94

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,44

mv (cm)    NAP(m)

250 -1,94

mv (cm)    NAP(m)

300 -2,44

mv (cm)    NAP(m)

350 -2,94

Boring 4       RD-coördinaten: 51332/392058

10 klinker
25

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht
35

Zand, matig grof, zwak siltig, blauw/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht
65

Klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, zwak 
baksteenhoudend, bouwvoor

125
Klei, uiterst siltig, blauw/grijs, zwak schelphoudend, kalkrijk

180

Klei, matig zandig, lichtgrijs, matig roesthoudend, kalkrijk, veel dunne zandbandjes

250

Klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes

295

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, bosveen

315

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, rietveen

350

Klei, matig zandig, grijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, kwelderafzetting



Goes, Schipperswegeling

mv (cm)    NAP(m)
0 0,61

mv (cm)    NAP(m)

50 0,11

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,39

mv (cm)    NAP(m)

150 -0,89

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,39

mv (cm)    NAP(m)

250 -1,89

mv (cm)    NAP(m)

300 -2,39

mv (cm)    NAP(m)

350 -2,89

mv (cm)    NAP(m)

400 -3,39

Boring 5       RD-coördinaten: 51349/392065

10 klinker

50
Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht

120

Klei, uiterst siltig, blauw/grijs, matig schelphoudend, kalkrijk

180

Klei, matig zandig, lichtgrijs, matig roesthoudend, matig schelphoudend, kalkrijk, veel 
dunne zandbandjes

275

Klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, matig schelphoudend, 
kalkrijk

325

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, bosveen

345

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, rietveen

380

Klei, matig zandig, grijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, kwelderafzetting



Goes, Schipperswegeling

mv (cm)    NAP(m)
0 0,67

mv (cm)    NAP(m)

50 0,17

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,33

mv (cm)    NAP(m)

150 -0,83

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,33

mv (cm)    NAP(m)

250 -1,83

mv (cm)    NAP(m)

300 -2,33

mv (cm)    NAP(m)

350 -2,83

mv (cm)    NAP(m)

400 -3,33

Boring 6       RD-coördinaten: 51353/392079

65

Klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, zwak 
koolgruishoudend, matig baksteenhoudend, bouwvoor

120

Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk

140

Klei, uiterst siltig, grijs, matig schelphoudend, kalkrijk

180

Klei, matig zandig, lichtgrijs, matig roesthoudend, kalkrijk

300

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, matig schelphoudend, kalkrijk, geulafzettingen

320

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, bosveen

340

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, rietveen

380

Klei, matig zandig, grijs kalkrijk, veel dunne zandbandjes, kwelderafzetting
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Bijlage 2 Historisch onderzoek 

Door: Frank de Klerk, medewerker Gemeentearchief Goes  

 

 



Koolpadje of Schipperswegeling te Goes. 

Frank de Klerk, januari 2015.  

 

De Schipperswegeling is een klein modern straatje aan de oostzijde van de Goese haven. Tot 

het midden van de vijftiende eeuw was dit Kloetings grondgebied. De stadsgracht van Goes 

was de grens met het ambacht Kloetinge. Aan deze situatie kwam een einde met de koop van 

de Honderd Gemeten van Kloetinge in 1444, toen de stad een lange strook Kloetings 

grondgebied aan de oostkant van de stad kon kopen. Vanaf dit moment viel de grond waar 

later de Schipperswegeling werd aangelegd onder Goes. Blijkbaar bevond zich rond 1550 een 

stuk grond van het schippersgilde op deze plaats. Daar zou de naam althans van afgeleid 

kunnen zijn. Dat hier schippers gewoond zouden hebben is minder waarschijnlijk, die 

woonden vrijwel allemaal op de Kleine Kade of in de St. Jacobstraat binnen de stad. Op de 

stadsplattegrond van Goes van rond 1560 is op de plaats van de Schipperswegeling een enkel 

huis getekend, maar van een weg is dan nog geen sprake. Toch ligt er dan al een voetpad met 

die naam. In 1547 getuigt een Goesenaar, dat hij met zijn vrouw wandelde buiten de 

Oostpoort in ’t Schipperswegelinck (Dekker, Schamele Landstede, 498). Iets verder ten 

noorden bevindt zich een eenzaam staand huis. Dit is het leprozenhuis, waar Goesenaars die 

lepra kregen naartoe werden verbannen. Enkele keren per week mochten, getooid met een 

klepper en een rood-witte stok, voedsel ophalen in de stad. Op de stadsplattegrond uit 1650 

door Reynoutsen (vroeger toegeschreven aan Zacharias Roman) is evenmin een weggetje 

getekend, hoewel dat er ook toen al vermoedelijk heeft gelegen. Wel is een weg aangeduid die 

als de Oude Singel is op te vatten.  



 
Goes door Jacob van Deventer, ca. 1560, fragment. 

 
Goes toegeschreven aan Jacob Reynoutsen, 1650, het westen boven, fragment.  



 
Goes door Van der Weel, 1744, het oosten boven, fragment.  

 

De oudste kadastrale kaart van sectie B, Honderd Gemeten, is verhelderend. Hierop zien we 

de Oude Singel getekend, waarvan de Schipperswegeling als aftakking in noordoostelijke 

richting is getekend. De Oude Singel en de Schipperswegeling worden met name genoemd op 

de kaart. De Oude Singel was een echte weg, met een kei- en grind verharding. Aan beide 

kanten van deze weg stonden volgens de wegenlegger van 1886 olmenbomen en 

canadapopulieren. Onder de rubriek Voetpaden werd in 1886 de Schipperswegeling genoemd, 

lopend vanaf de Oude Singel noordoostwaarts naar de grens met de gemeente Kloetinge. De 

Schipperswegeling was toen een aarden pad, zonder verdere verharding. Aan deze weg stond 

wilgenhakhout. Aan beide kanten lagen sloten en hagen. De Schipperswegeling liep door tot 

in de gemeente Kloetinge, waar hij doodliep. De naam Koolpadje komt niet voor in de 

wegenlegger. Op de kadastrale kaart van de gemeente Kloetinge, sectie A tweede blad, staat 

geen naam bij het vervolg van de Schipperswegeling. Toch sprak men in de vergadering van 

de gemeenteraad van Kloetinge in 1938 over ‘Het Schipperspad’ (zogenaamde Koolpadje), en 

een aansluitend stukje voetpad dat ‘Vervolg van ’t Schipperspad’ heette. Dit kan alleen maar 

het gedeelte van de Schipperswegeling op Kloetings grondgebied zijn.  

 

Ondertussen maakte jong en oud gebruik van de volksmondbenaming Koolpadje voor de 

Schipperswegeling, zoals in de Goesche Courant van 1 oktober 1867. 

 
 

De naam Koolpadje komt op meer plaatsen voor. Overal werden weggetjes met de as uit de 

kachel, of uit fabrieken, verhard. In het midden van de negentiende eeuw stonden aan de 



oostzijde van de Goese haven diverse fabrieken, onder meer een meekrapfabriek. Het kan zijn 

dat de as uit deze fabriek op de Schipperswegeling is deponeerd. Geruime tijd gebruikte men 

in Goes de namen Koolpadje en Schipperswegeling door elkaar, zoals uit onderstaande 

krantenartikelen blijkt.  

 

 
De Zeeuw, 16 april 1904. 

 

 
Nieuwe Zeeuwsche Courant, 28 april 1906.  

 



 
Goesche Courant 27 mei 1919. 

 



 
Goesche Courant 30 augustus 1924. 

 

 
Nieuwe Zeeuwsche Courant, 13 mei 1933. 

 



 
De Zeeuw, gemeenteraad Kloetinge, 4 februari 1938.  

 



 
Uitbreidingsplan Goes, ca. 1920, het oosten boven, fragment. De Schipperswegeling loopt 

door tot aan de grens met de gemeente Kloetinge, waar hij verder doorloopt.  

 

De Oude Singel en de Schipperswegeling waren in 1945 het decor van een gruwelijk ongeluk, 

toen kinderen met munitie uit de Hollandse Hoeve aan het spelen waren.  



 



Pzc. 31 juli 1945. 

 

In de Wegenlegger van 1959 staat als nadere aanduiding bij de Schipperswegeling nog, dat 

het voetpad alleen voor voetgangers is bedoeld. Verder zijn er in de weg twee slootplanken, 

de ene op 140 m. uit het begin van de weg van 2,65 m. lang en 0,24 m. breed, en de andere 

plank aan het einde van de weg met een lengte van 2,80 m. en een breedte van 0,28 m. 

Omstreeks 1975 werd het bestemmingsplan Valckeslot gestart. Veel bebouwing aan de Oude 

Singel en aan de Schipperswegeling werd toen gesaneerd. Het volksbuurtje, dat beide straatjes 

waren geworden, bleef hiervoor niet gespaard. Het stratenpatroon werd gewijzigd, en de oude 

loop van de Schipperswegeling verdween. Een nieuwe straat met nieuwe huizen kwam 

gereed. Alleen de oude benaming Schipperswegeling bleef bestaan.  

 



 
 



 
Pzc. 12 juli 1985.  


