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Samenvatting
In opdracht van de Gemeente Goes heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en
een verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Deltastraat 2 te Kattendijke (Gemeente
Goes). De aanleiding van het onderzoek is de toekomstige ontwikkeling van het perceel. Hierbij
zal de bestaande bebouwing zijnde ’t Blokhuis’ worden gesloopt en komt nieuwbouw in de
plaats. De toekomstige bouwwerkzaamheden zijn nog onbekend. De verwachting is dat de
ontwikkeling van het terrein gepaard zal gaan met diverse bodemverstorende
werkzaamheden.
Op basis van het bureauonderzoek kan de volgende 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. Naar dit niveau, wordt gezien de diepteligging en daardoor beperkte verstoring,
maar weinig onderzoek verricht en er is dus ook maar weinig over bekend.
Op de top van het Hollandveen, die verwacht wordt rond 1,5 m-mv (1,7 m –NAP), kunnen
archeologische vindplaatsen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd worden verwacht. Over het
algemeen is de top van het veen ter plaatse van vindplaatsen sterk veraard. Er kan sprake zijn
van een dunne ‘opgebrachte’ laag zavel. De verwachting voor de top van het Hollandveen is
sterk afhankelijk van mogelijk erosie van dit niveau door getijdengeulen die daarna door het
gebied hebben gestroomd. Is sprake van erosie van de top van het Hollandveen dan worden
hierop geen archeologische resten meer verwacht.
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. De
verwachting voor de 2e helft van de nieuwe tijd wordt op basis van oude kaarten laag geacht.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de afzettingen van Wormer liggen op circa
2,7 m-mv (2,6 m –NAP). Deze zullen bij de toekomstige werkzaamheden slechts door heipalen
geroerd worden. Mochten op dit niveau archeologische resten op aanwezig zijn, dan worden
deze niet bedreigd. De top van het Hollandveen Laagpakket is aangetroffen op 2,1 m-mv (1,7
m –NAP). Er is geen veraard niveau aangetroffen. De aangetroffen kleilagen duiden op een
geleidelijke verdrinking van het veen. Er worden op dit niveau geen archeologische resten
verwacht. Het Laagpakket van Walcheren is binnen het plangebied sterk vergraven en
opgevuld met dikke puin- en sintel houdende bodemlagen. De vraag waar het puin vandaan
komt en wat de aard is van de laagte die met de puinhoudende lagen is opgevuld, is op basis
van het uitgevoerde bureau- en verkennend booronderzoek niet te beantwoorden. Vooralsnog
wordt gedacht gestort puin. Ondanks dat de aard van de puinlagen onbekend is, wordt de
archeologische waarde ervan beperkt geacht.
In de natuurlijke bodemlagen van het Laagpakket van Walcheren zoals aangetroffen in boring
1 zijn geen archeologische indicatoren of lagen aangetroffen die duiden op een archeologische
vindplaats binnen het plangebied.
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Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat er geen behoudenswaardige 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
(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
1.1

Inleiding
Kader
In opdracht van Gemeente Goes heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Deltastraat 2 te Kattendijke (Gemeente Goes).
De aanleiding van het onderzoek is de toekomstige ontwikkeling van het perceel. Hierbij zal de
bestaande bebouwing ’t Blokhuis’ worden gesloopt en komt nieuwbouw in de plaats. De
toekomstige bouwwerkzaamheden zijn nog onbekend. De verwachting is dat de ontwikkeling
van het terrein gepaard zal gaan met diverse bodemverstorende werkzaamheden. De
noordzijde van het terrein maakt deel uit van AMK-terrein 13458, het historische centrum van
Kattendijke, waar resten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht worden. Naast
deze resten, die aangetroffen kunnen worden in het Laagpakket van Walcheren, kunnen in de
top van intact Hollandveen archeologische resten uit de late ijzertijd en Romeinse tijd
verwacht worden.
Op basis van deze archeologische verwachting is in het bestemmingsplan (Bebouwde kom
Kattendijke 2006) de dubbelbestemming ’waarde archeologie-2’ opgenomen. Het plangebied
ligt hiermee in zijn geheel buiten het AMK-terrein dat waarde archeolgie-1 heeft gekregen.
Waarde archeologie -2 houdt in dat archeologisch onderzoek verplicht is bij ingrepen met een
oppervlakte groter dan 250 m2 en dieper dan 40 cm-mv.1

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 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 aanvullende richtlijnen waaraan het onderzoek moet
voldoen van de Provincie Zeeland.3
1

Gemeente Goes, beleidsnota archeologie 2011
Centraal College van Deskundigen 2013
3
Provincie Zeeland 2009
2
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1.3

Administratieve data
Soort onderzoek
Provincie
Gemeente
Plaats
Adres:
Toponiem:
Overige namen:
Kadastrale nrs.
Opdrachtgever:
contactpersoon

bevoegd gezag:
Adviseur bevoegd gezag

Centrum Coördinaat:
Archeologische status

Waarnemingen en
vondstmeldingen
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
Onderzoeknummer
Vondstmeldingsnummer
Beheer en plaats van vondsten

Beheer en plaats van
documentatie

Beheer en plaats van digitale
documentatie
Nieuw aangetroffen vindplaatsen
Complextype en datering van
nieuw aangetroffen vindplaatsen

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek verkennende fase
Zeeland
Goes
Kattendijke
Deltastraat 2
Deltastraat
Blokhuis (= naam van dit oorspronkelijke dorpshuis)
Gemeente Goes AB nr. 952
Gemeente Goes
Dhr. A. Dorleijn
Postbus 2118
4460 MC Goes
T: 0113-249714
E: a.dorleijn@goes.nl
Gemeente Goes
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
54869/393630
De noordzijde van het terrein ligt binnen AMK-terrein 13458 van hoge
archeologische waarde: de historische kern van Kattendijke. Het overige deel
van het plangebied valt hierbuiten.
Er zijn geen waarnemingen of vondstmeldingen bekend binnen het
plangebied in ARCHIS en het Zeeuws Archeologisch Archief.
2
840 m
65H
65428
53140
Niet van toepassing
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
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
e-depot Nederlandse archeologie (www.edna.nl + www.argeoboor.nl)
Niet van toepassing
Niet van toepassing
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied op een topografische kaart.4

2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
Het plangebied ligt direct ten zuiden van het centrum van Kattendijke. Het betreft perceel
Deltastraat 2. Het perceel is bebouwd met het ‘voormalige’ dorpshuis van Kattendijke, een
groot gebouw (Opp. circa 320 m2) dat het ‘Blokhuis’ genoemd wordt. In de zuidoosthoek staat
nog een bijgebouwtje. Het perceel heeft een oppervlakte van ruim 840 m2. Uit een kaart met
gegevens van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het maaiveld van plangebied ligt
op een hoogte rond 0,3 m + NAP.5

2.2

Voorziene ontwikkeling
De toekomstige inrichting is nog niet bekend. In eerste aanleg zal het terrein bouwrijp gemaakt
worden. Naar verwachting zal de toekomstige bodemverstoring bestaan uit het graven van
bouwputten, funderingssleuven en het aanleggen van ondergrondse infrastructuur zoals
riolering, kabels en leidingen.

4
5

Kadaster 2012
AHN 2007-2012
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Afbeelding 2. Detailkaart van het plangebied.

3
3.1

Bureauonderzoek
Methode
Bij het bureauonderzoek zijn bekende gegevens bestudeerd om te komen tot een
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 dit kaartblad een geologische kaart 1:50.000
gepubliceerd.6 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. Boorgegevens uit
het Dinoloket zijn niet gebruikt. De boringen in het dinoloket liggen op vrij grote afstand van
het plangebied en voegen weinig toe aan de gegevens van de boringen die uitgevoerd zijn bij
archeologisch onderzoek direct ten noorden van Kattendijke.7

6
7

Rijks Geologische Dienst 1978
Sikkens 2006 en Van Waveren 2005
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Afbeelding 3. Uitsnede van de geologische kaart.8
Uit de geologische kaarten van Zeeland blijkt dat binnen het plangebied, van onder naar
boven, de volgende geologische bodemlagen verwacht kunnen worden.9


Pleistocene ondergrond is ter plaatse tot grote diepte, circa 20 tot 25 m –NAP,
geërodeerd.



Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Wormer, getijdenafzettingen ligt
waarschijnlijk binnen 4 m – NAP.



Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket, tussen 1,5m en 4m –NAP.



Formatie van Naaldwijk. Laagpakket van Walcheren, vanaf een diepte tussen 1,5 en
4,0 m –mv tot aan het maaiveld.
Uit de geologische kaart van Zuid-Beveland blijkt dat het plangebied ligt een zone waar
Duinkerke II afzettingen aan de oppervlakte voorkomen (code A0.2).10 Het plangebied
is niet bedekt met jongere afzetting 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.11

Paleogeografische ontwikkeling12
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 afgezet tussen ongeveer 8.000 tot 4.000 jaar geleden
(Laagpakket van Wormer). 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 verlandden. Als gevolg van een stijgende zeespiegel, vormde zich achter de
8

Rijks Geologische Dienst 1996
Rijks Geologische Dienst 1996
10
Rijks Geologische Dienst 1996
11
De Mulder 2003
12
Paleogeografische kaarten afkomstig van de Rijks Geologische Dienst 1997
9
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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.

Afbeelding 4. De landschappelijke situatie rond 200, 1.000 en 1.250 na Chr.13 (Legenda:
bruin=kustveenmoeras; groen=getijdengebied; paars=bedijkt gebied; blauw =water). De kaart
rechtsonder geeft het voorkomen van geul- en dekafzettingen van de Duinkerke afzettingen
aan (nu: Laagpakket van Walcheren).
In de loop van de ijzertijd, vanaf circa 2.500 voor heden, 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 4 weergegeven.
Ten zuiden van het plangebied is een vindplaats aangegeven (zie hieronder bij archeologische
gegevens, waarneming 20621).
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 ontwikkelden zich twee kleine
geulen nabij het plangebied. Ter plaatse van geulen zal het onderliggende Hollandveen ten
dele of geheel geërodeerd zijn, terwijl ter plaatse van wad- of kwelderplaten het Hollandveen
bewaard is gebleven.

13

Rijks Geologische Dienst 1996 kaart 13
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De hoog opgeslibde schorren en oevers van kreken worden waarschijnlijk rond 800 na Chr.
bewoonbaar. Uit historische bronnen is bekend dat vanaf het begin van de 12e eeuw dijken
werden aangelegd in het gebied.
Op de bodemkaart ligt het plangebied in bebouwd gebied (zie afbeelding 5). Ten zuiden van
het dorp komen kalkrijke poldervaaggronden voor (code: Mn56A). Ten noorden en oosten van
het dorp komen geëgaliseerde en verweerde zeekleigronden met plaatselijk (Holland) veen
binnen 120 cm voor (code AEm9).14

Afbeelding 5. Bodemkaart van het plangebied.15

14
15

Alterra 1965-1995
Alterra 1965-1995
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Afbeelding 6. AHN beeld van het plangebied (legenda in meter t.o.v. NAP).16

3.3

Luchtfoto en AHN2
Een luchtfoto uit 1959 levert niet veel informatie op behalve dat het huidige te slopen pand
dan al op de locatie staat. Ook het AHN-2 levert voor het plangebied niet veel aanvullende
informatie op, omdat het binnen de bebouwde kom valt (zie afbeelding 6). In de omgeving
vallen de abrupte hoogteverschillen tussen de verschillende percelen op. Dit kan een gevolg
zijn van het plaatselijk moerneren (moerneren = afgraven van Hollandveen) van percelen. De
gebieden ten zuidoosten en zuiden van het plangebied liggen hoger en lijken deel uit te maken
van een getij-inversierug.
In de zuidoostzijde ligt het maaiveld lager en is sprake van klei-op-veen gronden, waarbij grote
delen van het veen waarschijnlijk gemoerd zijn. Is dit het geval dan wordt ook wel gesproken
van poelgronden.
Kattendijke ligt op een hoogte, deze wordt op de geomorfologische kaart gekarteerd als getijinversierug (zie afbeelding 7, code 3K33). Het gebied rondom Kattendijke is gekarteerd als
vlakte van plaatselijk gemoerde getijafzettingen (code 2M51).17

16
17

AHN-2 2007-2012
Alterra 2003
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Afbeelding 7. Uitsnede van de geomorfologische kaart van het plangebied.18

3.4

Historische gegevens
De Bevelanden worden voor het eerste genoemd bij de goederen die door Geertruida, dochter
van Pippijn van Landen, werden nagelaten. Zij stierf in 659 als abtis van het Klooster Nivelles.
Het landschap zal bestaan hebben uit schorren met rietland, doorsneden door kleine kreken,
die overgingen in grote geulen. Waarschijnlijk kwamen hier en daar al moergronden voor,
waar zout werd gewonnen uit verdronken veen. Waarschijnlijk ontstonden in de loop van de
10e eeuw nederzettingen op hoog opgeslibde schorren, die zonder bedijking bewoonbaar
waren. Men leefde van de schapenhouderij, visserij, moernering en de bijkomende handel. In
de loop van de 12e eeuw werd begonnen met het aanleggen van dijken.19 Cattendic wordt voor
het eerst genoemd in 1220. Katte kan iets betekend hebben in de trend van: met palen en
tenen bevestigde aarden opworp (kad of kade) vergelijk Cadzand.20 Ruim driehonderd jaar
later, op de overzichtskaart van Jacob van Deventer van rond 1545, staat het dorp Kattendijke
op een kaart ingetekend (zie afbeelding 8). Ook op de kaarten van Visscher-Roman (1650, zie
afbeelding 9) en de kaart van Hattinga uit 1753 (zie afbeelding 10) staat het dorpje met kerk en
enkele huizen op de kaarten.

18

Alterra 2003
Aarssen 1977
20
Berkel en Samplonius 2006
19
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Afbeelding 8. Kattendijke op kaart van Van Deventer van rond 1560 (niet op schaal).21

Afbeelding 9. Kattendijke op de kaart van Visscher en Roman uit circa 1650 (kaart
noordgericht, niet op schaal).

Afbeelding 10. Kattendijke op de kaart van Hattinga (noordgericht, niet op schaal).
21

Van Deventer 1560
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Afbeelding 11. Plangebied op een minuutplan van Kattendijke uit de periode 1811-1832.22
Uit de minuutplan van het dorp en het bijbehorende landgebruik uit die tijd blijkt dat het
plangebied in gebruik was als bouwland (zie afbeelding 11). Uit militair topografische kaarten
en later de kadastrale kaarten blijkt dat plangebied tot aan de bebouwing in 1955 in gebruik is
geweest als bouwland (zie afbeelding 12).23

Afbeelding 12. Plangebied op topografische kaarten uit 1950 en 1962.24
De Bevelanden zijn bedijkt vanaf het begin van de 12e eeuw. De exacte ouderdom van de
bedijkingen is niet bekend. Al in 1300 lagen de twee grootste delen van Zuid-Beveland binnen
één ringdijk. Stormvloeden hebben waarschijnlijk grote delen van Zuid-Beveland onder water
gezet in de jaren 1287 en 1509.

22

Kadaster 1811-1832
Bureau Militaire Verkenningen 1857, 1914; Kadaster 1950, 1962, 1972 en 1984
24
Kadaster 1950 en 1962
23
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De stormvloed van 1530 zette geheel oostelijk Zuid-Beveland onder water. Het overige deel
bleef ernstige overstromingen bespaart.25 Waterstaatkundig behoorde Kattendijke van circa
1530 tot 1970 tot het Waterschap ‘De Breede Watering Bewesten Yerkseke’. In het begin van
de 16e eeuw zouden er calamiteiten geweest zijn aan de noordzijde van Kattendijke. Van latere
dijkdoorbraken wordt hier niet gesproken. Wel was er regelmatig wateroverlast in de polder
als gevolg van kwel- en regenwater. De uitwatering van overtollig water gebeurde lange tijd
door de sluis van Ter Wijtvliet, welke lag aan de monding van de Deesche watergang. Vanaf
1653 is een sluis ten noordoosten van Kattendijke in gebruik genomen. In 1830 is deze
vernieuwd. 26

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. Dhr. J. Kuipers
documentalist archeologie bij het SCEZ heeft aangegeven dat bij hem in de tuin (Deltastraat 3)
wel wat scherven grijsbakkend (middeleeuws) aardewerk liggen.
De ligging van gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed zijn weergegeven in afbeelding 13 (RCE).27

Afbeelding 13. Monumenten (bruin en rood), waarnemingen (geel) en onderzoeksmeldingen
(blauw) in Archis.

25
26
27

WIlderom 1968
Waterschap De Breede Watering Bewesten Yerseke, 1530-1959 (1970)

Archis 2013

ArGeoBoor rapport 1353, definitief: Kattendijke, Deltastraat 2
Opdrachtgever: Gemeente Goes

16

Archeologische Monumentenkaart (AMK)
De noordzijde van het plangebied ligt binnen de grenzen van AMK-terrein 13458: de
historische kern van Kattendijke. Deze kern wordt gedateerd in de late middeleeuwen en
nieuwe tijd. Als parochie wordt Kattendijke in 1251 genoemd. De kerk dateert oorspronkelijk
uit de 14e eeuw; de muren van het schip van de kerk zijn bewaard gebleven.
Op circa 1700 meter ten zuiden van het plangebied ligt AMK-terrein 554 (waarneming 20595).
Dit betreft een terrein met resten van het klooster te Kattendijke uit de late middeleeuwen.
Het klooster werd gesticht in 1214 en gesloopt in 1629. De funderingen zijn waarschijnlijk nog
aanwezig.
Op ruim 1000 meter ten oost- zuidoosten van het plangebied ligt AMK-terrein 13595
(waarneming 20604). Het betreft een klein terrein met daar binnen een ‘hollestelle’. Een
drinkplaats uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Oorspronkelijk was het een
zoetwaterbekken in buitendijks gebied.
Waarnemingen en vondstmeldingen (zie afbeelding 13)
Op 100 meter ten noordoosten van het plangebied ligt waarneming 20623. Hier heeft een
archeologische opgraving plaatsgevonden. Er zijn sporen aangetroffen van
zoutwinning/moernering, die dateren van voor de overstroming van 1134. Op de bodem van
een gracht of sloot is een concentratie aardewerk aangetroffen uit de periode 1050 tot 1500
na Chr.
Op circa 350 meter ten noordwesten van het plangebied zou op basis van archiefonderzoek
een motte (kasteelberg) gelegen hebben (waarneming 20606).
Op ruim een kilometer ten zuidwesten ligt waarneming 236184. Dit betreft een verdwenen
voormalig kleinschalig verdedigingswerk uit de tachtigjarige oorlog. Het terrein ligt buitendijks
aan de geul ‘het nieuwe diep’. Deze redoute komt voor op de kaart van Visscher-Roman uit
1655.
Op 2000 meter ten zuidoosten van het plangebied is bij niet archeologisch graafwerk een
nederzetting uit de Romeinse tijd aan het licht gekomen. Er is onder andere een vloertje van
Romeinse dakpannen aangetroffen en Romeins import aardewerk (waarneming 20621).
Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 13)
Direct ten noorden van het plangebied, eveneens in de historische kern van Kattendijke, zijn
twee onderzoeken gedaan. De noordelijkste (onderzoeksmelding 18693) betreft een
booronderzoek waarbij een intact bodemprofiel (zaveldek op veen) werd aangetroffen. De
overgang van klei naar veen werd aangetroffen tussen 1,1 en 1,4 m-mv en was scherp. De top
van het Hollandveen was niet veraard. Er werd geconcludeerd dat de top van het veen
mogelijk was afgegraven of dat de locatie doorlopend erg nat is geweest, waardoor geen
veraarding van het veen kon plaatsvinden. In de top van het veen alsmede in de daarboven
gelegen kleilaag werden geen archeologische indicatoren aangetroffen die duiden op een
vindplaats. Het terrein is daarop vrijgegeven.28

28

Silkens 2006
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In het zuidelijke van de twee gebieden is eveneens een booronderzoek uitgevoerd
(onderzoeksmelding 12176). Drie boringen konden worden doorgezet tot in het Hollandveen
dat werd aangetroffen tussen 1,3 en 1,7 m-mv. Er werden geen archeologische indicatoren
aangetroffen die duiden op een archeologische vindplaats ter plaatse. Een vervolgonderzoek
werd niet noodzakelijk geacht.29
Ten zuidwesten van Kattendijke is een archeologische begeleiding uitgevoerd bij de aanleg
van een sloot. Overige informatie ontbreekt (onderzoeksmelding 6394).
Onderzoeksmeldingen 61515 en 61516: Op ruim 600 meter ten zuidwesten respectievelijk
1000 meter ten zuiden van het plangebied zijn twee booronderzoeken uitgevoerd in verband
met natuurontwikkeling.
De aanbeveling in beide gebieden luidde om niet dieper te graven dan 30 cm boven de top van
het Hollandveen Laagpakket. Indien dit wel het geval is wordt een vervolgonderzoek
aanbevolen. Onderzoeksmelding 43850: Dit betreft een bureauonderzoek. Nadere informatie
ontbreekt vooralsnog. Onderzoeksmelding 64717 betreft een onlangs uitgevoerde
archeologische begeleiding bij graafwerkzaamheden in het AMK-terrein 554. Ook bij het SCEZ
zijn de resultaten zijn nog niet bekend. De verwachting is dat voor de hieronder opgestelde
archeologische verwachting de uitkomsten van deze onderzoeken niet van groot belang zullen
zijn.

4

Archeologische verwachting
Voor de verschillende geologische lagen kunnen archeologische verwachtingen worden
opgesteld. Deze komt overeen met de archeologische beleidskaarten van de gemeente Goes.30
Van onder naar boven kunnen de volgende archeologische perioden verwacht worden.
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. Naar dit niveau, wordt gezien de diepteligging, maar
weinig onderzoek verricht en er is dus ook maar weinig over bekend.
Op de top van het Hollandveen, dat verwacht wordt vanaf circa 1,5 m-mv, kunnen
archeologische vindplaatsen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd aanwezig zijn. 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.
In het Laagpakket van Walcheren kunnen, vanaf het maaiveld tot maximaal circa 4,0 m –mv,
resten uit de periode middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht worden. De verwachting voor de
2e helft van de nieuwe tijd wordt op basis van oude kaarten laag geacht.

29
30

Van Waveren 2005
Gemeente Goes 2011. Maatregelenkaarten 1 t/m 3
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Geologische
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e
1 helft nieuwe
tijd.

Strooiing van overwegend
vuursteen en
houtskoolbrokken

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). De archeologische
verwachting is in de tabel hierboven samengevat.
Bekende bodemverstoringen
Binnen het hele plangebied wordt een bouwvoor verwacht met een dikte van 20-30 cm uit de
periode voor 1955 toen de locatie deel uitmaakte van landbouwgrond. Bij het uitgevoerde
onderzoek binnen het archief van de gemeente Goes is de bouwtekening van het huidige pand
gevonden.31 Hieruit blijkt dat onder de huidige bebouwing de bodem afgegraven is tot ten
minste 60 cm-mv en ter plaatse van de aanwezige strookfunderingen tot 80 cm-mv. Verder
worden geen bodemverstoringen verwacht.

31

Uitgevoerd door dhr. F. de Klerk van de gemeente Goes.
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5

Archeologisch booronderzoek
Het veldwerk is uitgevoerd door Ivo Beckers (prospector en KNA-archeoloog) op 24 maart
2015. Bij de eerste uitvoering van het veldwerk zijn de boringen 2, 3 en 4 voortijdig gestuit op
puin (zie bijlage 1).
Op aangeven van de adviseur van de gemeente Goes dhr. K.J. Kerckhaert zijn deze boringen
begin juni 2015 nogmaals uitgevoerd. De boringen 2 en 3 zijn nu wel doorgezet tot onder de
aangetroffen puinhoudende laag (zie bijlage 2). Boring 4 is hierbij nogmaals in de puinlaag op
120 cm –mv gestuit.

5.1

Methode
In het plangebied zijn op vijf locaties boringen gezet met een Edelmanboor met een diameter
van 7 cm een guts met een diameter van 3 cm. De boringen zijn ingemeten ten op zichte van
de lokale topografie. De opgeboorde grond is lithologisch beschreven conform de NEN 5104.32
Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien aanwezig beschreven.33.

Afbeelding 14. Boorpuntenkaart.

32
33

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bosch 2007
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5.2

Resultaten en Interpretatie
De ligging van de boorpunten is aangegeven in afbeelding 14. De boorbeschrijvingen van de 1e
boringen zijn opgenomen in bijlage 1. De boorstaten zijn na het aanvullende boorwerk
aangevuld. De aangevulde boorstaten zijn opgenomen in bijlage 2.
Bodemopbouw.
Boring 4 is zowel bij het eerste veldonderzoek als bij het tweede veldonderzoek gestuit op puin
rond 120 cm –mv (112 cm –NAP). Ook in de boringen 2, 3 en 5 bestaat de bodem uit
grotendeels geroerde puinhoudende lagen. Deze boringen konden wel tot onder de
puinhoudende lagen tot in de schone ondergrond worden doorgezet. Boring 1 heeft een
grotendeels natuurlijke bodemopbouw.
In boring 1 is op afzettingen van het Laagpakket van Wormer, die liggen van 350 tot 310 cmmv (2,69 – 3,29 m –NAP), mineraalarm bosveen aangetroffen tot een diepte van 220 cm -mv.
Hierop liggen een dunne laag zwak kleiig veen en een dikkere laag sterk siltige, zwak humeuze
klei. De overgang van bosveen naar kleiig veen en zwak humeuze klei kan geïnterpreteerd
worden als een geleidelijke verdrinking van het veengebied. Vanaf 170 cm-mv tot 25 cm-mv (=
1,34 m – NAP tot 0,11 m + NAP) tot zijn sterk zandige kalkrijke kleilagen aanwezig, die op basis
van de geologische gegevens worden gerekend tot afzettingen van na de Romeinse tijd
(voorheen Duinkerke II). Het geheel wordt afgedekt met een bouwvoor van 25 cm dik, die
bestaat uit een matig humeuze, matig zandige kleilaag. De bouwvoor is opvallend genoeg
kalkrijk.
In boring 2 zijn van 350 tot 295 kleilagen van het Wormer Laagpakket aanwezig. De top van
deze afzetting is kalkloos. Hierop, tussen 295 en 230 cm –mv (2,74- 2,11 m – NAP) ligt
mineraalarm bosveen. De overgang naar de bovenliggende matig baksteenhoudende,
kalkrijke, zwak siltige zandlaag is scherp. Vanaf 140 cm –mv tot 50 cm –mv (1,19 – 0,29 m –
NAP) is een sterk baksteen houdende, matig zandige, donkergrijze kleilaag aanwezig . Deze
laag is matig humeus. Tevens zijn in deze laag brokjes mortel en is een sintel aangetroffen. Het
geheel wordt afgedekt met 40 cm ophoogzand en een klinker.
In boring 3 is de bodemopbouw vergelijkbaar als die in boring 2. Van 350 cm –mv tot 285 cmmv (3,37 – 2,72 m – NAP) zijn de afzettingen van het Laagpakket van Wormer aanwezig. Hierop
ligt tot 245 cm-mv (2,32 m –NAP) bruin bosveen (Hollandveen Laagpakket). De overgang naar
de bovenliggende matig baksteenhoudende, matig humeuze zandlaag is scherp. Deze matig
baksteen houdende, kalkrijke, zwak siltige, grijze zandlaag bevindt zich tussen 245 en 100 cm –
mv (2,32 – 0,87 m –NAP). Hierop, tussen 100 en 40 cm –mv (0,87 – 0,27 m –NAP), is een laag
sterk baksteen houdende, matig zandige, kleilaag gelegen. In deze laag is mortel en rubber
aangetroffen. Hierop ligt een opgebrachte zandlaag met aan het maaiveld een klinker.
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Boring 4 is reeds op 130 cm –mv (=1,12 m – NAP) gestuit op een sterk baksteen houdende,
sterk zandige, kleilaag. Tot 60 cm-mv was de kleilaag matig puinhoudend, daaronder sterk
puinhoudend.
In boring 5 is van 300 cm-mv tot 270 cm-mv (2,92 – 2,62 m –NAP) een kwelderafzetting van
het Laagpakket van Wormer aangetroffen. Tussen 270 en 245 cm-mv (2,62 – 2,37 m –NAP)
bevindt zich bosveen. Tussen 245 en 235 cm-mv (2,37 – 2,27 m –NAP) bevindt zich een
brokkelige kleilaag afgedekt door een sterk humeuze donkergrijze kleilaag met een scherpe
ondergrens. Hierop ligt van 220 cm -mv tot 110 cm -mv (2,12 – 1,02 m –NAP) een matig
baksteen- en mortel houdende, sterk humeuze, donkergrijze, sterk siltige kleilaag. Tussen 110
cm-mv en 15 cm-mv (1,02 – 0,07 m –NAP) ligt matig baksteen houdend, matig zandige klei met
mortelbrokjes. Hierop ligt een dunne zandlaag en een klinker.
Archeologische indicatoren.
In de boringen 2 t/m 5 zijn talrijke puin- en baksteenfragmenten opgeboord met mortel en
weinig sintels daartussen. Het geheel maakte op basis van kleur en hardheid een nieuwe tijdse
indruk. In boring 3 is in de bovenste meter rubber aangetroffen.

6

Conclusies




Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het
plangebied ligt?
Boring 1 geeft hiervoor de meest bruikbare informatie. De relatief grote diepte waarop
het veen is aangetroffen en de aard van het veen kunnen een aanwijzing zijn dat ter
plaatse een geul aanwezig was in het onderliggende Laagpakket van Wormer. In deze
geul is een dikkere veenlaag ontstaan. Het bosveen duidt op relatief hoge
grondwaterstand. De afdekking van de veenlaag met zwak kleiig veen en sterk siltige
klei wijst op een natuurlijke verdrinking van het veen ter plaatse. De matig zandige
kleilagen van Duinkerke II zijn homogeen van aard en kennen geen ‘fining upwards’
profiel. Er is geen gelaagdheid aangetroffen. De afzettingen zijn geïnterpreteerd als
geulafzettingen.
De puinlagen die in de overige boringen op het veen liggen, zijn naar verwachting
gestort in een waarschijnlijk gegraven laagte. De aard van deze laagte is onbekend.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
De top van het Laagpakket van Wormer is niet onderzocht op het voorkomen van
archeologische indicatoren. De diepteligging van het niveau zorgt ervoor dat deze laag
zeer waarschijnlijk slechts door heipalen geroerd zal worden.
De top van het Hollandveen is niet veraard. Er lijkt sprake van een geleidelijke
verdrinking van het veen ter plaatse. Op basis hiervan worden geen archeologische
resten in de top van het Hollandveen verwacht.
In boring 1 zijn binnen het de natuurlijke afzettingen van het Laagpakket van
Walcheren geen archeologische indicatoren aangetroffen die duiden op
laatmiddeleeuwse bewoning in de vorm van vuile bodemlagen met fosfaten,
houtskoolbrokjes, aardewerkfragmenten etc. De kans op (laat)middeleeuwse of
vroege nieuwe tijdse resten binnen het plangebied wordt klein geacht.
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7

In de boringen 2 t/m 5 zijn matig zandige, matig humeuze en matig puinhoudende
kleilagen aanwezig. Boring 4 is gestuit op deze puinlaag. De puinlaag op zichzelf lijkt
archeologisch niet interessant. Grote vraag is echter wat de oorsprong is van de laagte
waarin de puinlagen gestort zijn?
Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?.
Het aantreffen van de puinlagen is onverwacht en kan niet herleid worden tot
dichtgestorte sloten of waterpartijen die zich de afgelopen 200 jaar binnen het
plangebied hebben bevonden. Of er moet sprake zijn geweest van een kortstondige
kuil, die snel na het uitgraven weer is dichtgestort. De aard van het puin is vooralsnog
onbekend.
De puinlagen lijken in ieder geval tot circa 1,0 m-mv (0,9 m –NAP) te bestaan uit
opgebrachte(sub) recent mogelijk ten behoeve van de bouw van het Blokhuis
opgebracht puin, gezien het voorkomen van rubber in boring 3. De archeologische
waarde van de aangetroffen puinlagen wordt laag ingeschat.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Er worden geen behoudendswaardige archeologische waarden verwacht, dus deze
worden ook niet bedreigd.
Is een vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? Op basis van de aangetroffen
bodemopbouw wordt een archeologische vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

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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ArGeoBoor rapport 1353, definitief: Kattendijke, Deltastraat 2
Opdrachtgever: Gemeente Goes
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Bijlage 1: Boorstaten 24 maart

ArGeoBoor rapport 1353: Bijlage 1, boorstaten
Opdrachtgever: Gemeente Goes

Kattendijke, Deltastraat 2 (gemeente Goes)

Boring 1
mv (cm) NAP(m)
0
0,36

RD-coördinaten: 54859/393642

5

klinker

25

50

-0,14

60

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, zwak baksteenhoudend,
bouwvoor
Klei, sterk zandig, lichtbruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, geulafzettingen

100

Klei, sterk zandig, grijs, kalkrijk, geulafzettingen

-0,64

140

150

-1,14
170

Klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk,
geulafzettingen
Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, kalkrijk
Veen, zwak kleiig, bruin, kalkarm, enkele dikke kleilagen

200

-1,64

250

-2,14

300

-2,64

Boring 2
mv (cm) NAP(m)
0
0,21

50

-0,29

210
220

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, matig houtresten, bosveen

300

RD-coördinaten: 54858/393619

10

50

klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht
Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, sterk baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, mortel, weinig sintels

100

-0,79

150

-1,29

Zand, zwak siltig, grijs, matig baksteenhoudend, geen monster, gestuit op verharde
laag
140

190

200

-1,79

Kattendijke, Deltastraat 2 (gemeente Goes)

Boring 3
mv (cm) NAP(m)
0
0,13

50

RD-coördinaten: 54870/393637

5

klinker
Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, sterk baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, mortel, rubber

-0,37

Zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend, gestuit op
puinlaag
100

-0,87

150

-1,37

200

-1,87

Boring 4
mv (cm) NAP(m)
0
0,18

100

200

RD-coördinaten: 54883/393631

10
20

klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht

50

-0,32

60

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, weinig sintels
100

-0,82
120

Klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs, kalkrijk, sterk baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, mortel, gestuit op puinlaag

Kattendijke, Deltastraat 2 (gemeente Goes)

Boring 5
mv (cm) NAP(m)
0
0,08

RD-coördinaten: 54884/393642

5
15

klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend, opgebracht

50

-0,42
Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, mortel

100

-0,92

110

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord
Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk

150

-1,42

200

-1,92

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, brokkelig
Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, matig houtresten, bosveen
220
235
245

250

-2,42
270

300

-2,92

290
300

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, riet, kwelderafzetting
Klei, matig zandig, lichtgrijs, , kalkrijk, veel dunne zandbandjes, riet, kwelderafzetting

Bijlage 2: Boorstaten begin juni
Boornr.

NAP hoogte
maaiveld (AHN-2)

1

0,1 m +NAP

2

0,05 m +NAP

3

0,1 m +NAP

4

0,15 m +NAP

5

0,05 m -NAP

ArGeoBoor rapport 1353: Bijlage 2, boorstaten
Opdrachtgever: Gemeente Goes

Kattendijke, Deltastraat 2 (gemeente Goes)

Boring 1
mv (cm) NAP(m)
0
0,36

RD-coördinaten: 54859/393642

5

klinker

25

50

-0,14

60

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, zwak baksteenhoudend,
bouwvoor
Klei, sterk zandig, lichtbruin/grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk, geulafzettingen

100

Klei, sterk zandig, grijs, kalkrijk, geulafzettingen

-0,64

140

150

-1,14
170

Klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk,
geulafzettingen
Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin/grijs, kalkrijk
Veen, zwak kleiig, bruin, kalkarm, enkele dikke kleilagen

200

250

-1,64

210
220

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, matig houtresten, bosveen
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, riet, kwelderafzetting

-2,14

Klei, matig zandig, lichtgrijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, riet, kwelderafzetting
300

-2,64

350

-3,14

Boring 2
mv (cm) NAP(m)
0
0,21

50

-0,29

310
320

350

RD-coördinaten: 54858/393619

10

50

klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht
Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, sterk baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, zwak sintelhoudend, mortel

100

Zand, zwak siltig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig baksteenhoudend

-0,79

140

150

-1,29

200

-1,79

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, matig houtresten, bosveen
Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, riet, kwelderafzetting
Klei, matig zandig, lichtgrijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, riet, kwelderafzetting

230

250

-2,29

300

-2,79

295
315

350

-3,29

350

Kattendijke, Deltastraat 2 (gemeente Goes)

Boring 3
mv (cm) NAP(m)
0
0,13

RD-coördinaten: 54870/393637

5

40

50

klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht

-0,37
Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, sterk baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, mortel, rubber

100

-0,87

100

Zand, zwak siltig, matig humeus, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig
baksteenhoudend
Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, matig houtresten, bosveen

150

-1,37

200

-1,87

250

-2,37

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, riet, kwelderafzetting
Klei, matig zandig, lichtgrijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, riet, kwelderafzetting

245

285

300

-2,87

350

-3,37

Boring 4

300

350

RD-coördinaten: 54883/393631

mv (cm) NAP(m)
0
0,18

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht
20

50

-0,32

60

Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord
Klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs, kalkrijk, sterk baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, mortel, gestuit op puinlaag

100

-0,82
130

150

-1,32

Kattendijke, Deltastraat 2 (gemeente Goes)

Boring 5
mv (cm) NAP(m)
0
0,08

RD-coördinaten: 54884/393642

5
15

klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend, opgebracht

50

-0,42
Klei, matig zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, mortel

100

-0,92

110

Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord
Klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk

150

-1,42

200

-1,92

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, zwak schelphoudend, kalkrijk, brokkelig
Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, matig houtresten, bosveen
220
235
245

250

-2,42
270

300

-2,92

290
300

Klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, riet, kwelderafzetting
Klei, matig zandig, lichtgrijs kalkrijk, veel dunne zandbandjes, riet, kwelderafzetting

