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Samenvatting 

In opdracht van De heer C.P. Bosselaar heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Roosjesweg 8 te Aagtekerke (Gemeente 

Veere). De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een melkrundveestal met een 

oppervlakte van circa 1.000 m2. Op de beleidskaart van het Grondgebied Walcheren ligt het 

plangebied in een zone met een middelhoge verwachtingswaarde voor zowel archeologische 

resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd op de top van het Hollandveen als voor resten uit de 

vroege-, late middeleeuwen en nieuwe tijd binnen de afzettingen van het Laagpakket van 

Walcheren. Archeologisch onderzoek is in gebieden met een middelhoge verwachting verplicht 

bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m2 en dieper dan 40 cm –mv. 

Het bureauonderzoek heeft de bovenstaande verwachting bevestigd met de vermelding dat er 

op de kaart van Vischer –Roman van circa 1650 bebouwing nabij het plangebied voorkomt.  

Het verkennend booronderzoek heeft aangetoond dat in het plangebied de top van het veen 

door een kleine geul is geërodeerd. De kans op het aantreffen van archeologische resten uit de 

Romeinse tijd en ijzertijd wordt derhalve zeer klein geacht. De top van het laagpakket van 

Walcheren is in het plangebied tot 60 cm –mv geroerd, mogelijk als gevolg van voormalige 

kuilen. De kans op het aantreffen van archeologische resten worden uit de middeleeuwen en 

nieuwe tijd wordt op basis van deze verstoring laag geacht. In top van het Laagpakket van 

Wormer is geen bodemvorming aangetroffen, waardoor ook hier geen archeologische resten 

verwacht worden. 

Het wordt aanbevolen om in het plangebied Roosjesweg 8 te Aagtekerke geen archeologisch 

vervolgonderzoek uit te voeren ter plaatse van de nieuw te bouwen melkrundveestal. 

Ondanks dat 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 bij de toekomstige graafwerkzaamheden nog 

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

plicht om eventuele vondsten te melden. Dit kan bij de Gemeente Veere . 
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van de heer C.P. Bosselaar heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek 

en een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Roosjesweg 8 te Aagtekerke (Gemeente 

Veere). De aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw van een melkrundveestal met een 

oppervlakte van circa 1.000 m2. Op de archeologische beleidskaart van het Grondgebied 

Walcheren ligt het plangebied in een zone met een middelhoge verwachtingswaarde voor 

zowel archeologische resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd op de top van het Hollandveen als 

voor resten uit de vroege- en late middeleeuwen en nieuwe tijd binnen de afzettingen van het 

Laagpakket van Walcheren.1 Archeologisch onderzoek is in gebieden met een middelhoge 

verwachting verplicht bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m2 en dieper dan 40 

cm –mv. 

Het archeologische beleid van de Provincie Zeeland stelt dat archeologisch onderzoek verplicht 

is in gebieden met veen. Er dienen controle boringen met een dichtheid van 8 boringen per 

hectare te worden uitgevoerd met een minimum van 4 boringen per locatie.2 

Het gevraagde onderzoek is uitgevoerd in juni en juli 2015. 

1.2 Doel en Vraagstelling 

De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische 

verwachting voor het plangebied op basis van bekende aardkundige-, historische- en 

archeologische gegevens. Daarnaast wordt gekeken naar bekende bodemverstoringen, 

waardoor eventuele archeologische waarden al vergraven kunnen zijn. Het verkennend 

bodemonderzoek 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 (Centraal College van Deskundigen Archeologie, 2013). Ook is rekening gehouden 

met de aanvullende richtlijnen waaraan het onderzoek moet voldoen van de Provincie 

Zeeland.3  

                                                           
1
 Beleidsnota Archeologie 2008 

2
 Provincie Zeeland 2014 

3
 Provincie Zeeland 2014 
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1.3 Administratieve data 

Soort onderzoek Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek verkennende fase 
Provincie Zeeland 
Gemeente  Veere 
Plaats Aagtekerke 
Adres: Roosjesweg 8  
Toponiem: Roosjesweg 8 
Projectnaam Nieuwbouw melkrundveestal 
Kadastrale nrs.  Mariekerke, sectie H, nr. 1234 
Opdrachtgever: De heer C.P. Bosselaar 
 Roosjesweg 8 

4364 RE Aagtekerke 
T 0118-581348 
E lejo.vanee@kpnplanet.nl 

Adviseur opdrachtgever ZLTO Bouw & Milieu 
Postbus 100 
5201 AC ’s-Hertogenbosch 
Contractpersoon: Dhr. J.A.M. Berende 
T 073-2173147 

bevoegd gezag: Gemeente Veere 
Postbus 1000 
4357 ZV Domburg 
T 0118-555444 
E gemeente@veere.nl 

Adviseur bevoegd gezag Walcherse Archeologische Dienst 
Bernard Meijlink 
Postbus 70 
4330 AB Middelburg 
T 0118-678803 
E b.meijlink@middelburg.nl 

Centrum-Coördinaat 14819/397703 
Archeologische status Geen AMK-terrein 
Waarnemingen en 
vondstmeldingen 

Er zijn geen waarnemingen of vondstmeldingen bekend in ARCHIS en Zeeuws 
Archeologisch Archief  

Oppervlakte: Circa 1.000 m
2
 

Kaartblad: 65C 
Onderzoekmeldingsnummer: 64792 
Onderzoeknummer 52462 
Vondstmeldingsnummer Niet van toepassing 
Beheer en plaats van vondsten Provinciaal Archeologisch Depot (PAD) Zeeland 

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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2 Gegevens plangebied 

2.1 Beschrijving plangebied 

Het plangebied ligt ten noorden van de Roosjesweg ongeveer 300 meter ten noorden van de 

bebouwde kom van Aagtekerke en ruim 1 kilometer ten zuiden van Domburg (zie afbeelding 

1). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.000 m2. Uit een kaart met gegevens van 

het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het maaiveld van plangebied ligt op een 

hoogte tussen 0,2 en 0,4 m + NAP.4  

Het plangebied ligt ten noorden van een bestaande stal. Op de locatie staat een schuurtje die 

gesloopt zal worden en de zuidoosthoek van de bouwlocatie is nu in gebruik als mesthoop. 

Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.5 

2.2 Voorziene ontwikkeling 

Het is de bedoeling om een melkrundveestal te bouwen met een oppervlakte van circa 1.000 

m2. De stal wordt gedeeltelijk onderkelderd tot 1,0 m –mv, 2,0 m –mv en een gedeelte wordt 

niet onderkelderd. Een bouwtekening is opgenomen in bijlage 1.  

                                                           
4
 AHN-2 2007-2012 

5
 Kadaster 2012 



ArGeoBoor rapport 1370: Roosjesweg 8 te Aagtekerke 
Opdrachtgever: De heer C.P. Bosselaar 7 

 
Afbeelding 2. Ligging van het plangebied met de uitgevoerde boringen. 

3 Bureauonderzoek 

3.1 Methode 

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

archeologische verwachting. De geraadpleegde bronnen zijn opgenomen in de literatuurlijst.  

3.2 Aardkundige gegevens 

De Rijks Geologische Dienst heeft voor Walcheren een geologische kaart 1:50.000 

gepubliceerd (zie afbeelding 3).6  

 
Afbeelding 3. Een uitsnede van de geologische kaart van Walcheren met het plangebied 
(paarse ster).7 

                                                           
6
 Rijks Geologische Dienst 1977/1997 

7
 Rijks Geologische Dienst 1996 
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De code A.02 waarin het plangebied ligt, betekent dat van onder naar boven de volgende 

geologische opbouw verwacht kan worden: Afzettingen van Calais (nu: Laagpakket van 

Wormer) met daarop Hollandveen (nu: Hollandveen Laagpakket) afgedekt door afzettingen 

van Duinkerke (nu: Laagpakket van Walcheren). De 2 in de code A.02 geeft aan dat het 

afzettingen van de Duinkerke II transgressie betreft. Dit zijn afzettingen uit de eeuwen na de 

Romeinse tijd tot aan de bedijking. Blijkbaar heeft er geen of nauwelijks nog afzetting 

plaatsgevonden na de afdamming van kreken en bedijking. De licht groene gebieden op de 

kaart zijn getijdengeulen waar het Hollandveen geërodeerd is.8 

Op Walcheren heeft voorafgaand aan de grootschalige ruilverkaveling in de jaren 60 een 

nauwkeurige bodemkartering plaatsgevonden in de jaren tussen 1946 en 1948. Hieruit blijkt 

dat het plangebied ligt in een overgangszone van lichtere zavels in het oosten behorend bij een 

getijdengeultje en zwaardere kwelderplaats afzettingen in het westen. Op basis van de 

bodemkaart lijkt geen veenwinning (moernering) te hebben plaatsgevonden (zie afbeelding 4). 

(Op Walcheren is op veel plaatsen in de volle- en late middeleeuwen het veen onder de 

kleilaag vandaan gegraven om te verkopen als brandstof (turf) en voor de zoutwinning.9 

 
Afbeelding 4. Uitsnede uit de bodemkaart van Bennema en Van der Meer uit 1952. 

Het dinoloket is bij onderhavig onderzoek niet geraadpleegd. De dichtheid van boringen in dit 

archief is te gering om een uitspraak te kunnen doen of ter plaatse nog intacte bodems 

aanwezig zijn of dat het gehele plangebied gemoerneerd is. Uit de geomorfologische kaart 

blijkt dat het plangebied ligt binnen een vlakte van getij afzettingen (code 2M35).10 Op de 

nieuwe bodemkaart is het plangebied gekarteerd als een zeekleigrond (code gMn83C).11 

                                                           
8
 Van Rummelen 1972 

9
 Bennema en Van der Meer 1952 

10
 Alterra 2003 

11
 Alterra 1965-1995 
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Paleogeografische ontwikkeling12 

Aan het einde van de laatste ijstijd, tot circa 11.000 jaar geleden, is een dikke laag dekzand 

afgezet. Ter hoogte van het plangebied is als gevolg van vernatting een laag basisveen op het 

dekzand gegroeid. Tussen 6.500 en 5.500 jaar geleden is Walcheren veranderd in een 

getijdengebied met geulen en slikken en tot 4.500 jaar geleden zijn hier de afzettingen van het 

Laagpakket van Wormer afgezet. Langs de kust vormden zich in de loop van tijd strandwallen. 

Als gevolg van de vorming van de strandwallen werd een deel van de zeegaten afgesloten en 

raakten de daarachter gelegen getijdengeulen buiten gebruik. Samen met de vernatting, als 

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

veenmoeras. Het gevolg was dat tussen 5.000 en 1.500 jaar geleden grote delen van Zeeland 

werden bedekt met een dikke veenlaag.  

In de loop van de ijzertijd, vanaf circa 2.500 voor heden, kwamen er weer openingen in 

kustbarrière. Er vormden zich kreken die grote delen van het veengebied van Zeeland 

erodeerden. De verdrinking van het veen vorderde en tussen 200 en 350 na Chr. kwam ook het 

onderzoeksgebied onder invloed van de zee te liggen en werden klei- en zandlagen. Deze 

afzettingen werden voorheen gerekend tot de Duinkerke II en IIIa-afzettingen, maar vallen nu 

binnen het Laagpakket van Walcheren.13 Na verloop van tijd vallen de hogere oeverzones 

droog en worden bewoonbaar. Op sommige plekken kan dit al vanaf de 4e of 5e het geval zijn, 

maar grootschalige bewoning vindt in ieder geval vanaf de 8e/9e eeuw plaats. 

Vindplaatsen uit de Merovingische periode zijn echter zeldzaam en de bewoning vond met 

name plaats op de strandwallen plaats, waarvan een groot deel later weer in de zee is 

verdwenen. Een grotere bevolkingsdichtheid wordt bereikt in de 8e en 9e eeuw op hoog 

gelegen getij-inversieruggen. Onderzoek elders op Walcheren heeft aangetoond dat in de 9e 

eeuw overstromingen plaatsvonden, waardoor men genoodzaakt was om op natuurlijke 

hoogten te wonen of woonplekken te verhogen. 14 Uit paleogeografische kaarten blijkt dat in 

ieder geval vanaf 1.250 na Chr. Walcheren bedijkt was. 

  

                                                           
12

 Gebaseerd op paleogeografische kaarten afkomstig van de Rijks Geologische Dienst 1997 
13

 De Mulder 2003 
14

 Van Heeringen e.a. 1995 
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Luchtfoto’s en AHN 

 
Afbeelding 5. Luchtfoto uit 1944 (niet op schaal/niet noordgericht).15 

Op een luchtfoto uit 1944 is de inrichting van het perceel te zien evenals de kavels die liggen 

om de boerderij. De situatie is niet veel anders dan op heden. Wat opvalt is dat de weg zoals 

deze nu aanwezig is er nog niet lag. Deze is pas verlegd in het kader van de grote 

ruilverkavelingen op Walcheren in de jaren zestig en zeventig. 

 

Op een hoogtekaart op basis van het AHN-2 is te zien dat het plangebied ligt op een relatief 

hooggelegen deel. Een uitgesproken hoge kreekrug ligt ten oosten van het plangebied 

(vergelijk met geologische kaart). Verder zijn de sloten en oude wegen van voor de 

ruilverkaveling nog goed herkenbaar als laagtes (zie afbeelding 6). 

                                                           
15

 RAF 1944 
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Afbeelding 6. Hoogtekaart op basis van het AHN-2 van de omgeving het plangebied.16 

De huidige boerderij verstoord het beeld van de hoogtekaart ter plaatse. De vele hoeken in de 

hoogten ten westen van het plangebied duiden mogelijk op de aanwezigheid van 

gemoerneerde gebieden en egalisaties van ‘kleinere’getij-inversie ruggen. 

3.3 Historische gegevens 

De naam Aagtekerke komt voor in 1156. De naam is gebaseerd op de Heilige Aghata.17 De 

oorsprong van het kasteelbergje ten noorden van Aagtekerke, dat staat aangeven op de 

kaarten van Visscher Roman en Hattinga, gaat mogelijk ook terug tot deze periode. Uit de 

periode daarvoor, uit de 9e eeuw, stammen de ringwalburchten (o.a. Domburg). Het relatief 

grote aan burchten op Walcheren is een sterke aanwijzing dat er op het eiland toen al een 

behoorlijke bevolkingsdichtheid was.  

                                                           
16

 AHN-2 2007-2012 
17

 Berkel en Samplonius 2006 
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Op basis van onder meer de vele vindplaatsen van Pingsdorf aardewerk (zie volgende 

hoofdstuk) wordt aangenomen dat in de periode 10e-11e eeuw grote delen van Walcheren in 

gebruik waren.18  

 

Uit de Visscher-Roman kaart van rond 1650 blijkt dat ter plaatse of in ieder geval zeer nabij het 

plangebied bebouwing stond (zie afbeelding 7). Opvallend op deze kaart zijn de vele scherpe, 

bijna hoekige bochten in de wegen en het bergje (restant van een motte-kasteel) dat ten 

zuidwesten van het plangebied lag. De vele haakse bochten in de wegen hebben mogelijk te 

maken met de aanwezigheid van poelgronden. Op de kaart van Hattinga uit circa 1750 is 

bebouwing ter plaatse van het huidige plangebied verdwenen. Ook zijn de wegen min of meer 

recht getrokken. Het bergje staat nog wel op de kaart aangeven (zie afbeelding 8). Op de 

minuutplan uit 1811-1832 is het plangebied in gebruik als weiland en komt geen bebouwing 

voor. Uit de oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT) blijkt dat het perceel tot het bezit 

hoorde van de landbouwer Jan Bosselaar te Aagtekerke.19 Het perceel is tussen 1857 en 1912 

bebouwd.20 

 
Afbeelding 7. Plangebied (globale ligging, rode cirkel) op de kaart van Visscher en Roman uit 
circa 1650 (Geraadpleegd op http://zldgwb.zeeland.nl/geowebsl/?Viewer=Cultuur%20Historie) 

                                                           
18

 Van Heeringen e.a. 1995 
19

 Kadaster 1811-1832 incl. OAT 
20

 Bureau voor Militaire Verkenningen 1857 en 1912 
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Afbeelding 8. Plangebied (paars) op de kaart van Hattinga uit circa 1750 (Geraadpleegd op 
http://zldgwb.zeeland.nl/geowebsl/?Viewer=Cultuur%20Historie) 

 
Afbeelding 9. Het plangebied op een kaart uit 1912.21 
 

                                                           
21

 Bureau Militaire Verkenningen 1912 
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Uit de topografische kaart van 1949 is nog altijd het oude wegennet aanwezig. Waarschijnlijk is 

dit pas bij de grote ruilverkavelingen veranderd.22 

3.4 Bekende archeologische waarden en vondsten 

Gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed (RCE).23

Afbeelding 10. Monumenten (zwarte achtergrond gele nummer; bruine of rode achtergrond en 
zwarte nummers), waarnemingen (gele achtergrond, zwarte nummers) en 
onderzoeksmeldingen (blauwe nummers, witten achtergrond) in Archis. 

Archeologische Monumentenkaart (AMK) 

Op ruim 600 meter ten zuiden van het plangebied ligt de historische kerk van Aagtekerke 

(AMK-terrein 13415). Op ruim 1300 meter ten noorden van het plangebied liggen enkele AMK-

terreinen in Domburg. Gezien de vrij grote afstand tot deze archeologische waarden worden 

deze hier niet verder besproken. 

                                                           
22

 Kadaster 1949 
23

 Archis 2013 
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Waarnemingen (zie afbeelding 10) 

Waarneming 19815 betreft de vondst van 34 fragmenten Pingsdorf aardewerk. 

Waarneming 19861 betreft de vondst van vijf fragmenten Pingsdorf aardewerk en een 

steengoed fragment. De vondsten zijn gevonden bij een oppervlaktekartering. 

Waarneming 19860 betreft de vondst van vijf aardewerkfragmenten Pingsdorf aardewerk ten 

zuiden van het zogenaamde ‘bergje van Maljaars’. 

Waarneming 19862 betreft de vondst van twee kogelpotscherven. 

Waarneming 19863 betreft de vondst van drie fragmenten Pingsdorf aardewerk.  

Waarneming 19870 betreft de vondst van 32 fragmenten Pingsdorf aardwerk bij het 

zogenaamde ‘bergje van KAD’. 

Waarneming 19871 betreft 24 aardewerkfragmenten van Pingsdorf-type. 

Waarneming 19981 betreft de vondst van ijzertijd aardewerk. 

Waarneming 19869 betreft de vondst van vier fragmenten grijsbakkend aardewerk uit de late 

middeleeuwen (LMEB). 

Waarneming 19814 betreft de uitbraaksleuf van een ringmuur. 

 

Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 10) 

Onderzoeksmelding 39354 betreft een uitgevoerd bureau en booronderzoek. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt een vervolgonderzoek niet nodig geacht. 

Onderzoeksmelding 39689 en 39702 betreffen twee onderzoeksmeldingen van bureau- en 

booronderzoek, waarbij in beide gevallen geen vervolgonderzoek noodzakelijk werd gevonden.  

4 Archeologische verwachting 

Voor de verschillende geologische lagen kunnen archeologische verwachtingen worden 

opgesteld. De verwachting is gebaseerd op een intacte, dus niet gemoerneerde, 

bodemopbouw. 

Voor de top van het Laagpakket van Wormer, onder het Hollandveen, kunnen theoretisch 

archeologische resten verwacht worden uit het mesolithicum en neolithicum tot het begin van 

de veengroei ter plaatse. Naar dit archeologisch niveau is, vanwege de relatief diepe ligging, 

nog maar weinig onderzoek gedaan. De trefkans wordt laag ingeschat.  

De verwachting voor de top van het Hollandveen is sterk afhankelijk van eventuele erosie. 

Indien veraard veen aanwezig is, dan kunnen archeologische resten verwacht worden uit de 

periode ijzertijd en Romeinse tijd. Archeologische resten kunnen bestaan uit resten van 

nederzettingen of sporen van moernering en zoutwinning.  

Binnen het Laagpakket van Walcheren, dat na de Romeinse tijd werd afgezet, kunnen 

archeologische resten verwacht worden vanaf de vroege middeleeuwen tot en met de late 

middeleeuwen. Eventuele archeologische resten uit de vroege en late middeleeuwen kunnen 

bestaan uit sporen van akkerbouw, greppels, boerderijplaatsen of sporen die te maken hebben 

met veenwinning voor de verkoop als brandstof (turf) of ten behoeve van zoutwinning. Uit 

oude kaarten blijkt dat er geen resten uit de periode rond 1650 (Kaar van Vischer Roman) 

verwacht kunnen worden. Op de kaart van Hattinga is het plangebied niet bebouwd en later is 

na 1857 maar voor 1912 het terrein opnieuw in gebruik genomen. 

 

De archeologische verwachting is hieronder samengevat. 
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Geologische 
laag 

Periode/datering Complex Omvang (m
2
) Prospectie kenmerken 

Top Laag 
pakket van 
Wormer 

Mesolithicum en 
Neolithicum tot het begin 
van de veengroei 
(waarschijnlijk 
neolithicum)) 

Kampen van Jagers en 
verzamelaars. 

100-2.000 Houtskool, strooiing van 
overwegend vuursteen 

Top 
Hollandveen 
Laagpakket 

IJzertijd en Romeinse tijd Nederzetting 
(industrie 
(zoutwinning uit veen 
en kalkbranderijen) 

500-5.000 Strooiing van aardewerk, 
houtskool, verbrand 
leem, humeuze kleilagen 
op het veen.  

Laagpakket 
van 
Walcheren 

Volle en late Middeleeuwen 
en nieuwe tijd  

Resten van 
boerderij/huisplaatsen 
agrarisch industrie 
zoutwinning en 
turfwinning  

500 
(huisplaats)-
10.000 (dorp) 

‘vuile laag’ met 
houtskool, verbrand 
leem, baksteen, 
aardewerk, bot, 
fosfaatvlekken 

 

Bekende bodemverstoringen 

Als gevolg van het gebruik van de grond als boerenerf is de kans op bodemverstoringen groot. 

Verstoring hangt samen met bijvoorbeeld de bouw- en sloop van opstallen, mestkelders, 

kuilbulten etc. en de aanleg en demping van  greppels en sloten. 

5 Archeologisch booronderzoek 

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

5.1 Methode 

In het plangebied zijn 4 boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm een 

guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn ingemeten ten opzichte van de huidige 

topografie. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.24 

Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische 

Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien aanwezig beschreven.25. 

                                                           
24

 Nederlands Normalisatie-instituut 1989 
25

 Bosch 2007 
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Afbeelding 11. Boorpuntenkaart. 

5.2 Resultaten en Interpretatie 

De ligging van de boorpunten is aangegeven in afbeelding 11. De boorbeschrijvingen zijn 

opgenomen in bijlage 2. Van boven naar onder komen de volgende bodemlagen voor: 

In alle vier boringen zijn tot een diepte van 60 à 65 cm –mv baksteen houdende, matig 

zandige, kalkrijke kleilagen aangetroffen. Deze laag is geïnterpreteerd als geroerde grond. 

Onder de geroerde toplaag komt in de boringen 1 en 2 een sterk siltige, kalkrijke kleilaag voor 

tot een diepte van 90 respectievelijk 95 cm –mv. Deze laag is geïnterpreteerd als een 

kreekoeverafzetting. Onder de kreekoeverafzettingen komen in de boringen 1 en 2 matig 

zandige geulafzettingen voor die rond 150 à 160 cm –mv middels een scherpe, erosieve grens 

overgaan in veen. In de boringen 1 en 2 is een veenlaag aanwezig tussen 150 en 180 cm –mv. 

Onder de veenlaag is een kalkrijke sterk siltige kleilaag aanwezig die rond 200 cm –mv zandig 

wordt en in boring 1 vanaf 240 cm –mv overgaat in matig grof zand. 

In de boringen 3 en 4 is de oeverafzetting, die in de boringen 1 en 2 is aangetroffen,, niet 

onderscheiden. Hier zijn onder de geroerde laag tot een diepte van 195 cm –mv in boring 3 

respectievelijk tot 225 cm-mv in boring 4 (rest) geulafzettingen aangetroffen. In boring 3 is een 

dunne veenrest aangeboord op (mogelijk een verslagen veenbrok) en in boring 4 is geen veen 

aangeboord. In boring 4 is het traject tussen 105 en 225 cm –mv zwak humeus, hetgeen heeft 

geleid tot de interpretatie ‘restgeul’.  

De afzettingen boven de dunne veenlaag behoren tot het Laagpakket van Walcheren. De 

aangeboorde veenlaag is het Hollandveen en de klei- en zandlagen onder het veen behoren tot 

het Laagpakket van Wormer. In boring 4 gaan de afzettingen van Walcheren direct over in de 

afzettingen van Wormer. 
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archeologie 

Er zijn geen archeologische niveaus aangetroffen die een aanwijzingen vormen voor de 

aanwezigheid van een vindplaats ter plaatse. De aangetroffen vrij diepe verstoring en de 

stukken opgeboorde plastic in de boring 1, duid mogelijk op het gebruik als kuilplaats.  

6 Conclusies  

 Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het 
plangebied ligt? 
Het plangebied ligt van oorsprong in een kwelder gebied ter plaatse van een kleine 
geul. Deze geul was krachtig genoeg om de oorspronkelijk aanwezige veenlaag te 
eroderen. Op basis van geologische informatie is dit gebeurd bij de overstromingen 
direct na de Romeinse tijd. Het plangebied maakte dus deel uit van een ondiepe 
geulsysteem en lag eerst als laagte in het landschap. Na opvulling van de geul en als 
gevolg van differentiële klink is het gebied hoger in het de omgeving komen te liggen 
dan de klei op veengebieden op grotere afstand van de kreken.  

 Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? 

Met de erosie van de top van het Hollandveen zijn eventueel oorspronkelijk aanwezige 

sporen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd verdwenen. Pas in de loop van de 

Middeleeuwen is het gebied geleidelijk als een hoger gelegen gebied in het landschap 

komen te liggen en werd het aantrekkelijk als woongebied. Op basis van de vele 

vondsten van Pingsdorf aardewerkfragmenten in de directe omgeving is het gebied in 

ieder geval van de 11e-12e eeuw volop in gebruik. Uit de kaart van Visscher Roman is 

gebleken dat nabij of ter plaatse van de huidige boerderij de resten van een 17e eeuwse 

voorganger zouden kunnen liggen. In de opgeboorde grond zijn echter geen 

archeologische indicatoren in de vorm van fosfaatrijke lagen met bot, aardewerk etc. 

aangetroffen die bij een dergelijke vindplaats wel verwacht worden. 

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

Op basis van het archeologisch booronderzoek worden geen archeologische resten 

meer binnen het onderzochte gebied verwacht. 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen graafwerkzaamheden?  

Er worden geen archeologische resten verwacht dus deze worden ook niet bedreigd. 

 Is een vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? 

Een vervolgonderzoek wordt niet aanbevolen. 
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7 Aanbeveling 

Het wordt aanbevolen om in het plangebied Roosjesweg 8 te Aagtekerke geen archeologisch 

vervolgonderzoek uit te voeren ter plaatse van de nieuw te bouwen rundveemelkstal. 

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 bij de toekomstige graafwerkzaamheden nog 

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

plicht om eventuele vondsten te melden. Dit kan bij de Gemeente Veere. 
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Bijlage 1: Bouwtekening 
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Bijlage 2 Boorstaten 



Roosjesweg 8 te Aagtekerke (gemeente Walcheren)

mv (cm)    NAP(m)
0 0,19

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,31

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,81

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,31

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,81

mv (cm)    NAP(m)

250 -2,31

mv (cm)    NAP(m)

300 -2,81

Boring 1       RD-coördinaten: 24833/397706

45

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig 
baksteenhoudend, bouwvoor, landbouwplastic

55
Klei, uiterst siltig, zwak grindig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, gevlekt/verstoord, 
landbouwplastic

90

Klei, sterk siltig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, oeverafzettingen

130

Klei, sterk zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, 
geulafzettingen

150

Klei, uiterst siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, humeuze vlekken, verspoeld veen

175
Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, bosveen

190 Klei, sterk siltig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, riet, kwelderafzetting

240

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

280

Zand, matig grof, zwak siltig, grijs, kalkrijk, kwelderafzetting

mv (cm)    NAP(m)
0 0,31

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,19

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,69

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,19

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,69

mv (cm)    NAP(m)

250 -2,19

Boring 2       RD-coördinaten: 24819/397706

60

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig 
baksteenhoudend, bouwvoor, verdroogd

95

Klei, sterk siltig, grijs, onscherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk, 
oeverafzettingen

140

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk, 
geulafzettingen

160

Klei, sterk siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk

180

Veen, mineraalarm, donkerbruin, onscherpe ondergrens, kalkloos, samengedrukt

205

Klei, sterk siltig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, riet, kwelderafzetting

255

Klei, matig zandig, grijs, onscherpe ondergrens, kalkrijk, kwelderafzetting



Roosjesweg 8 te Aagtekerke (gemeente Walcheren)

mv (cm)    NAP(m)
0 0,42

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,08

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,58

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,08

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,58

mv (cm)    NAP(m)

250 -2,08

Boring 3       RD-coördinaten: 24820/397718

60

Klei, matig zandig, matig humeus, donkerbruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, 
bouwvoor

100

Klei, matig zandig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, kalkrijk, 
verdroogd, geulafzettingen

195

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, matig 
schelphoudend, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, geulafzettingen

200

Veen, mineraalarm, donkerbruin, kalkloos, samengedrukt

230

Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, riet, kwelderafzetting

250

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

265

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijs, kalkrijk, enkele dunne kleibandjes, kwelderafzetting

mv (cm)    NAP(m)
0 0,33

mv (cm)    NAP(m)

50 -0,17

mv (cm)    NAP(m)

100 -0,67

mv (cm)    NAP(m)

150 -1,17

mv (cm)    NAP(m)

200 -1,67

mv (cm)    NAP(m)

250 -2,17

Boring 4       RD-coördinaten: 24805/397711

50

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig 
baksteenhoudend, bouwvoor

65

Klei, matig zandig, zwak humeus, bruin/grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig 
baksteenhoudend, gevlekt/verstoord

105

Klei, matig zandig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, zwak roesthoudend, matig 
schelphoudend, kalkrijk, geulafzettingen

225

Klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, matig 
schelphoudend, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, verlandingsafzettingen (restgeul)

240

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

250

Klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandbandjes, kwelderafzetting


