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Samenvatting
In opdracht van Gemeente Goes heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek en een
verkennend booronderzoek uitgevoerd aan de Vogelzangsweg te Goes (Gemeente Goes). De
aanleiding van het onderzoek is de voorziene straatverbetering over een oppervlakte van circa
1.200 m2. 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
archeologisch onderzoek verplicht is bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 250 m2 en
dieper dan 40 cm-mv. De voorziene wegverbetering ter plaatse van de Vogelzangsweg
overschrijdt deze grenzen.
Op basis van het bureauonderzoek kan de volgende archeologische verwachting worden
geformuleerd: De top van het Pleistoceen is geërodeerd. Hier worden geen archeologische
resten meer verwacht. In de top van het Laagpakket van Wormer kunnen archeologische
resten verwacht worden uit de periode van vóór de veenvorming, waarschijnlijk gaat het om
resten uit het mesolithicum en neolithicum. Naar dit archeologisch niveau is nog maar weinig
onderzoek gedaan. Op de intacte top van het Hollandveen, dat verwacht wordt vanaf 1,5 mmv, 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. Vanaf het
maaiveld kunnen in de afzettingen van het Laagpakket van Walcheren resten uit de periode
volle-, late middeleeuwen en nieuwe tijd verwacht worden. Het plangebied lijkt zich op een
kreekrug of hoge kreekoever te bevinden. De kans op bewoningssporen is groot. Het kan gaan
om boerderijen uit de late middeleeuwen en later als Goes als nederzetting belangrijker wordt
zijn ook resten van industriële werkzaamheden te verwachten. Juist buiten de stadspoorten is
de kans op sporen van industriële activiteiten groot. 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 nabij het plangebied wel een weggetje aangegeven en staat er bebouwing ten
zuidwesten van het plangebied op de uitvalsweg van de stad richting het zuidoosten. Op een
kaart van Visscher Roman uit 1650 staat geen bebouwing nabij het plangebied ingetekend. Op
de kaart van Hattinga uit 1750 is wel weer bebouwing in de buurt van het plangebied
ingetekend. Vanaf de 1e nauwkeurige kadastrale kaart uit de periode 1811-8132 is de
Vogelzangsweg zoals deze er nu ligt aanwezig. Daarna lijkt de weg niet meer te zijn verplaatst.
Als gevolg van het gebruik van de grond als weg, waar later riolering, en kabels en leidingen
zijn aangelegd zullen grote delen van de bodem reeds verstoord zijn.
Uit het verkennend booronderzoek is gebleken dat de afzettingen van Wormer liggen op circa
2,8 m-mv (=2,6 m –NAP). Sporen van bodemvorming op dit niveau ontbreken, waardoor de
kans op archeologische resten laag wordt geacht. De top van het Hollandveen Laagpakket ligt
op 2,2 m –mv (= 2,05 m –NAP) en is geërodeerd. Er worden geen archeologische resten meer
op dit niveau uit de ijzertijd en Romeinse tijd 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
(artikel 53) de plicht om eventuele vondsten te melden. Opgemerkt wordt dat extra aandacht
dient te worden uitgegaan naar mogelijk oude voorgangers van de huidige weg. 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 Vogelzangsweg te Goes (Gemeente Goes). De
aanleiding van het onderzoek is de voorziene straatverbetering over een oppervlakte van circa
1.200 m2. 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
archeologisch onderzoek verplicht is bij ingrepen met een oppervlakte groter dan 250 m2 en
dieper dan 40 cm-mv.1 De voorziene wegverbetering ter plaatse van de Vogelzangsweg
overschrijdt deze grenzen.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode juni-september 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 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 2014
2

ArGeoBoor rapport 1366, definitief: Goes, Vogelzangsweg
Opdrachtgever: Gemeente Goes

5

1.3

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

bevoegd gezag:
Adviseur bevoegd gezag

Coördinaten:
Archeologische status
Waarnemingen en
vondstmeldingen
Oppervlakte:
Kaartblad:
Onderzoekmeldingsnummer:
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
Goes
Vogelzangsweg
Vogelzangsweg
Niet van toepassing
Goes, F 2728
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
Westzijde: 51.472/391.225; Oostzijde: 51.573/391.239
Het terrein heeft geen archeologische status
Er zijn geen waarnemingen of vondstmeldingen bekend binnen het
plangebied in ARCHIS en het Zeeuws Archeologisch Archief.
2
1.200 m
65H
66931
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 (paars) op een topografische kaart.4

2
2.1

Gegevens plangebied
Beschrijving plangebied
De Vogelzangsweg ligt direct ten zuidoosten van de historische kern van Goes, ten
noordoosten van het station (zie afbeelding 1). Het plangebied betreft het wegvak gelegen in
het uiterste westen van de Vogelzangsweg. De oppervlakte het plangebied is circa 1.200 m2.
Het maaiveld ligt op circa 0,3 m +NAP.5

2.2

Voorziene ontwikkeling
In het wegvak zal de oude bestrating en de onderliggende lagen tot circa 1,0 m –mv worden
verwijderd. Hierna wordt deze opnieuw opgebouwd. Er zijn geen diepere verstoringen
voorzien.

4
5

Kadaster 2012
AHN-2 2007-2012
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Afbeelding 2. Detailkaart van het plangebied met de ligging van de uitgevoerde boringen.

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 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. Enkele boringen uit het Dinoloket
zijn geraadpleegd.6

6

TNO 2015
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Afbeelding 3. 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 3). 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 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 onder 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 aan de oostzijde van Goes).



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

7

Rijks Geologische Dienst 1996
Rijks Geologische Dienst 1996
9
Rijks Geologische Dienst 1996
8
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Blijkbaar is het plangebied niet bedekt met een als zodanig herkenbare(klei) laag jongere
overstromingsafzetting 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
Uit de boorgegevens van het Dinoloket blijkt dat bij het station, dat is gelegen op tweehonderd
meter ten zuiden van het plangebied, een boring is gezet (zie afbeelding 4d, nr. B48F0016).
Hier is tot 2,85 m –mv het Laagpakket van Walcheren aangetroffen op een laag van 0,4 meter
Hollandveen op afzettingen van het Laagpakket van Wormer. De afzettingen van het
Laagpakket van Wormer lopen door tot op een diepte van tenminste 10 m –mv.11 De dunne
laag Hollandveen kan een aanwijzing zijn dat de top van het Hollandveen geërodeerd is, het
geen ook verwacht wordt in de nabijheid van de (Duinkerke II) getijdengeul.
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 van het Laagpakket van Wormer afgezet tussen ongeveer
8.000 tot 4.000 jaar geleden. 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.

10

De Mulder 2003
TNO 2015
12
Paleogeografische kaarten afkomstig van de Rijks Geologische Dienst 1997
11

ArGeoBoor rapport 1366, definitief: Goes, Vogelzangsweg
Opdrachtgever: Gemeente Goes

10

Afbeelding 4a. 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 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
activiteiten en waarschijnlijk ook nederzettingsresten in het plangebied (De Poel).14
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 grote geul ten
westen van het plangebied en een smalle geul ten zuiden van het plangebied.

13
14

Rijks Geologische Dienst 1996 kaart 13
Dekker 2002 en Schute 2001
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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. De hoog
opgeslibde schorren en oevers van kreken worden waarschijnlijk rond 800 na Chr.
bewoonbaar.15 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).16 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.17
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.

Afbeelding 4b. Plangebied op een kaart met aardkundige waarden (BRON:
http://zldgwb.zeeland.nl/gw411sl/?Viewer=Cultuur%20Historie).
In afbeelding 4b is de geomorfologische kaart opgenomen. Op basis van deze kaart valt niet
veel te zeggen over de geomorfologische eenheid die binnen het plangebied verwacht wordt.
Op basis van de geologische kaart en de hoogtekaart van het Actueel Hoogtebestand
Nederland valt op te maken dat het plangebied op de rand van de kreekrug ligt, waarschijnlijk
ter plaatse van oeverafzettingen. Deze kunnen horen bij de kreek ten westen of de kleinere
kreek ten zuiden van het plangebied.

15

Dekker 2002
Vos en Van Heeringen 1997, Berendsen 1997
17
Wilderom 1968 en Dekker 2002
16
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Afbeelding 4c. Plangebied op de bodemkaart.18
Voor de bodemkaart geldt hetzelfde als voor de geomorfologische kaart dat er in de stad Goes
niet gekarteerd is. In de omgeving van Goes komen diverse bodemtypen voor (zie afbeelding
4c). Interpolatie van deze gegevens lijkt niet zinvol. Gezien de ligging nabij de kreek kunnen
van nature sterk siltige kleigronden worden verwacht, die met de diepte zandiger worden en
scherp overgaan op de onderliggende Hollandveen of zeeklei afzettingen van het Laagpakket
van Wormer.

18

Alterra 1965-1995
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Afbeelding 4d. Plangebied op een kaart op basis van gegevens van het AHN-2.19

Afbeelding 5. Uitsnede van een luchtfoto van de RAF uit de tweede Wereld Oorlog met daarop
het plangebied.20

19
20

AHN-2 2007-2012
RAF 1944
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3.3

Luchtfoto en AHN-2
Gezien de ligging van het plangebied binnen de bebouwde kom wordt geen aanvullende detail
informatie uit een kaart op basis het AHN verwacht. Op een overzichtskaart (zie afbeelding 4d)
is te zien dat het hoogste deel van de kreekrug direct ten zuidwesten van het plangebied ligt.
Het plangebied zelf is ook hooggelegen (circa op 0,3 m +NAP). Ten zuidwesten van de kern 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 Vogelzangsweg aan beide zijden bebouwd
is (zie afbeelding 5).

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 wordt gedateerd
omstreeks 800 v. Chr. 21 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.22 In 1405 wordt Goes voor het
eerst als stad genoemd.23 Goes bezit van oudsher een haven.24 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.25
De stormvloed van 1134 en de overstromingen die volgden, was de aanleiding voor het
aanleggen van een dijk in het noorden van Zuid Beveland. Deze 12e eeuwse zeedijk liep ten
noorden 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 dus al snel binnendijks.26
Stormvloeden hebben waarschijnlijk grote delen van Zuid-Beveland onder water gezet in de
jaren 1287 en 1509.27 Waterstaatkundig behoorde het gebied ten oosten van het centrum van
Goes van circa 1530 tot 1970 tot het Waterschap ‘De Breede Watering Bewesten Yerkseke’.28
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Dekker 2002
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Waterschap De Breede Watering Bewesten Yerseke, 1530-1959 (1970)
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De archivares van Goes, dhr. F. de Klerk, heeft de volgende informatie verzameld over de
Vogelzangsweg: ‘Het huidige Vogelzangsepad (dat ligt ten oosten van de Vogelzangsweg) is
niet op de kaart van Van Deventer ingetekend, maar kan er toch al gelegen hebben. Op de
oudste kadastrale kaart (1832) van Kloetinge, sectie A, tweede blad, is het Vogelzangspad
duidelijk getekend. Het is een voetpad dat vanaf de Zomerweg in zuidwestelijke richting loopt,
met een zijtak die midden in de landerijen doodloopt. Het vervolg van het pad wordt later in de
20ste eeuw de Vogelzangseweg.
De herkomst van de naam van het pad is vermoedelijk een huis Vogelensanck, dat hier rond
1600 staat. In 1616 verkoopt Hans de Munk het aan Joris den Bleecker. Het gaat om een huisje
buiten de Ganzepoort binnen het rechtsgebied van Goes, gelegen binnen de zogenaamde
Honderd Gemeten van Kloetinge. Het is vermoedelijk een vrij onaanzienlijk huisje, in
tegenstelling tot sommige andere huizen in de omgeving. In het buitengebied van Goes staan
vanaf de zestiende eeuw buitens van gegoede families. Het Valkeslot is een duidelijk voorbeeld
hiervan. Het huis Vogelensanck, met de naam die verwijst naar zijn fraaie ligging in de natuur,
moet van veel bescheidener allure zijn geweest. Zowel de verkoper als de koper zijn van
eenvoudige komaf. De koper is vermoedelijk linnenbleker van zijn beroep.’

Afbeelding 6. Goes op kaart van Van Deventer van circa 1550 (noordgericht, niet op schaal).29

29

Van Deventer 1560 (dank aan dhr. F. de klerk voor de afbeelding)
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Afbeelding 7. Plangebied bij benadering op een uitsnede van de kaart van Visscher en Roman
uit circa 1650 (schaal circa 1:10.000). (Bron: Geraadpleegd op
http://zldags.zeeland.nl/geoweb).

Afbeelding 8. Plangebied bij benadering op een uitsnede van de kaart van Hattinga uit circa
1750 (schaal circa 1:10.000). (Bron: Geraadpleegd op http://zldags.zeeland.nl/geoweb).
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Afbeelding 9a. Plangebied (groen) op een minuutplan van Goes uit de periode 1811-1832
(noordgericht niet op schaal).30 (Bron: Geraadpleegd op http://zldags.zeeland.nl/geoweb).

Afbeelding 9b. Plangebied (groen) op een kadasterkaart (Verzamelplan) van Goes uit de
periode 1811-1832 (noordgericht niet op schaal).31 (Bron: Geraadpleegd op
http://www.watwaswaar.nl).

30
31

Kadaster 1811-1832
Kadaster 1811-1832
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Afbeelding 10. Plangebied op een topografische kaart uit 1914.32

Afbeelding 11. Plangebied op een topografische kaart uit 1962.33

32
33

Bureau Militaire Verkenningen 1914
Kadaster 1962
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Op de oude kaarten hierboven afgebeeld is te zien dat rond 1550 een weg aanwezig is die op
min of meer dezelfde plek ligt als de huidige Vogelzangsweg. Er ligt geen bebouwing langs (zie
afbeelding 6. Op de kaart van Visscher Roman uit 1650 is deze weg niet aangegeven, maar op
de kaart van Hattinga uit circa 1750 wel weer (zie afbeeldingen 7 en 8). Op een overzicht van
de percelen op basis van de minuutplannen uit de periode 1811-1832 staat de Vogelzangsweg
afgebeeld en is langs de noordzijde van de weg in het uiterste westen bebouwing aanwezig
(zie afbeeldingen 9a en 9b). In afbeelding 10 is de situatie in 1914 afgebeeld. De situatie is min
of meer gelijk als in het begin van de 19e eeuw. Circa 50 jaar later in 1962 is de Vogelzangsweg
aan beide zijden bebouwd. Uit een luchtfoto van de RAF uit 1944 is dit ook al het geval (zie
afbeelding 5).
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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.
De ligging van gegevens afkomstig van het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) van de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed zijn weergegeven in afbeelding 13 (RCE).34

Afbeelding 12. Plangebied (paars) met AMK-terreinen (rood omlijnd), waarnemingen (gele
punten) en onderzoeksmeldingen (blauwe lijn) in Archis.
Archeologische Monumentenkaart (AMK)
De historische kern van Goes is een terrein van hoge archeologische waarde (AMK-nummer
13456, daterend uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd.
Waarnemingen (zie afbeelding 12)
Waarnemingen binnen de historische kern van Goes worden niet relevant geacht. We
bespreken slechts de waarnemingen rondom het plangebied.

34

Archis 2.0 2015 (losse bestanden)
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Waarneming 415220: Circa 100 meter ten westen van het plangebied is door middel van een
booronderzoek een archeologische vindplaats aangetroffen in het oostelijke deel van het
plangebied. Hier is in 4 boringen een bewonings- of cultuurlaag aangetroffen (de top van deze
laag ligt tussen ca. 35 en 95 cm -mv). Op grond van de resultaten van het onderzoek tot
dusverre wordt aanbevolen de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en
diepteligging nader vast te stellen door middel van een archeologische begeleiding in de
functie van een zogenaamd IVO-proefsleuven. De bewonings- of cultuurlaag kenmerkt zich
door een (donker) bruingrijze kleur en een veelheid aan archeologische indicatoren: houtskool,
baksteen- of puinspikkels, en mortel.
Waarneming 442670 op 300 meter ten oost noordoosten van het plangebied betreft een
cultuurlaag vastgesteld in twee boringen op 1,3 m –mv. Het gaat om een laag met puinspikkels
en puinbrokjes. Gedacht wordt aan een spoor van bijvoorbeeld een oude sloot.
Waarneming 442672 op 350 meter ten oost zuidoosten van het plangebied betreft de
aanwezigheid van een cultuurlaag met daarin puinbrokjes en -spikkels, houtskool en een
aardewerkfragment. Ook ter plaatse van twee nabij gelegen boringen werd een dergelijke laag
vastgesteld, maar zonder houtskool en aardewerk. Volgens oude kaarten moet op - en nabij
deze locatie een boerderijerf hebben gelegen. Deze dateert ten minste uit de 18de eeuw.
Onderzoeksmeldingen in Archis (zie afbeelding 13)
Direct ten westen van het plan gebied is een booronderzoek uitgevoerd (onderzoeksmelding
24207). Tijdens het veldonderzoek is geconstateerd dat het plangebied gelegen is op een getijinversierug. Op basis van de resultaten van het Inventariserend Veldonderzoek wordt
aanbevolen om geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.
Direct ten oosten van het plangebied is eveneens een booronderzoek uitgevoerd
(onderzoeksmelding 45959). Op basis van de resultaten van het veldonderzoek worden geen
resten meer op de top van het Hollandveen verwacht (geërodeerd). De top van de bovenop
het veen aanwezige zandlaag (behorende tot het Laagpakket van Walcheren) is geërodeerd
door latere overstromingen en er is geen sprake van een vegetatiehorizont. De top van de in
de bovengrond aanwezige kleiige afzettingen die behoren tot het laagpakket van Walcheren is
tot 0,6 à 1,2 m - mv verstoord als gevolg van (sub)recente bodemingrepen. Er zijn geen
archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een
archeologische vindplaats. In een beperkt gebied is nog een intacte veenrest aangetroffen.
Hier wordt bij verstoring een vervolgonderzoek aanbevolen.
Onderzoeksmelding 16728 op 100 meter ten westen van het plangebied. Hier is een
archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Indien de geplande bouwwerkzaamheden doorgaan,
wordt een archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen in verband met de aanwezigheid van
een archeologische laag (zie hierboven: waarneming 415220).
Onderzoeksmelding 49175 op circa 300 meter ten oosten van het plangebied (o.a.
waarnemingen 442670 en 442672) betreft een booronderzoek in verband met
rioleringswerkzaamheden. Op basis van het onderzoek zijn in ieder geval enkele locaties aan te
wijzen waar vervolgonderzoek noodzakelijk is. Geadviseerd wordt om hier een archeologische
begeleiding te laten plaatsvinden bij verstoring van de betreffende bodemlagen.
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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 Goes35,
maar is aangescherpt op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek.
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). Deze verwachting
blijft ook na het bureauonderzoek gehandhaafd.
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. De verwachting blijft vooralsnog
gehandhaafd.
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. Bij uitgevoerde
booronderzoeken in de omgeving is vastgesteld dat de top van het veen in de meeste gevallen
geërodeerd is. De kans op erosie van dit niveau is groot. De verwachting voor dit niveau kan
worden bijgesteld naar middelhoog tot laag. Indien nog een veenrestant aanwezig is, kan het
niet uitgesloten worden dat zich hierin nog resten uit de bronstijd bevinden, maar deze kans is
gezien de de natte omstandigheden gedurende de veenvorming, zeer klein.
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 zich bevindt in een middelhoge oeverzone van de
nabijgelegen kreken ten westen en zuiden van het plangebied. De kans op resten uit de
vroege- en volle middeleeuwen wordt hoog ingeschat. Bij diverse booronderzoeken in de
directe omgeving is een cultuurlaag vastgesteld uit de late middeleeuwen en/of nieuwe tijd.
De hoge verwachting voor de periode vroege middeleeuwen – nieuwe tijd blijft gehandhaafd.
Wat het gevolg is van middeleeuwse overstromingen op de archeologisch verwachting is niet
bekend. Mogelijk dat boerderijen onbewoonbaar werden en verlaten zijn.

35

Gemeente Goes 2011. Maatregelenkaarten 1 t/m 4

ArGeoBoor rapport 1366, definitief: Goes, Vogelzangsweg
Opdrachtgever: Gemeente Goes

23

De kans is groot de overstromingen van kort duur waren. Na het dijkherstel zal het leven van
alledag snel weer zijn opgepikt. De invloed op de archeologische verwachting lijkt dat klein te
zijn.
In de onderstaande tabel is de archeologische verwachting samengevat:
Geologische
laag
Top
Laagpakket
van Wormer
Top
Hollandveen
Laagpakket
Laagpakket
van
Walcheren

Periode/datering

Complex

Omvang
2
(m )
100-2.000

Prospectie kenmerken

Steentijd tot
veengroei
(waarschijnlijk
neolithicum)
IJzertijd en
Romeinse tijd

Kampen van Jagers en
verzamelaars

Nederzettingen en industrie
(zoutwinning uit veen en
kalkbranderijen)

500-5.000

Boerderij huisplaatsen (houten steenbouw) agrarisch
industrie zout- en turfwinning
(Late middeleeuwen). Resten
van verhardingen van
voorlopers van de huidige
weg.

500
(huisplaat
s)-10.000
(dorp)

Strooiing van aardewerk,
houtskool, verbrand leem,
‘vuile’ humeuze kleilagen op
het (veraarde)Hollandveen.
‘vuile laag’ met houtskool,
verbrand leem, baksteen,
aardewerk, bot, fosfaatvlekken
Verharding, bijvoorbeeld grind
of oude klinkers.

Middeleeuwen en
nieuwe tijd.

Strooiing van overwegend
vuursteen en
houtskoolbrokken

Bekende bodemverstoringen
Ter plaatse van de bestaande weg worden opgebrachte lagen verwacht en ingravingen ten
behoeve van riolering, kabels en leidingen. Daarnaast kunnen ook verhardingen van
voorgangers van het huidige wegdek verwacht worden.
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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 vier 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 5104.36
Archeologisch belangrijke kenmerken en indicatoren, zoals genoemd in de Archeologische
Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB), zijn indien aanwezig beschreven.37.

Afbeelding 13. Boorpuntenkaart.

5.2

Resultaten en Interpretatie
De ligging van de boorpunten is aangegeven in afbeelding 13. De boorbeschrijvingen zijn
opgenomen in bijlage 1. Het maaiveld ligt op circa 0,3 m +NAP.38
Bodemopbouw.
De bodemopbouw in het onderzochte deel van de Vogelzangsweg is homogeen te noemen.
Onder de klinkerbestrating is een opgebrachte schone zandlaag aanwezig tot een diepte van
30 tot 50 cm –mv. Hieronder blijken geroerde bodemlagen voor te komen tot sterk wisselde
diepten. In boring 1 tot 75 cm-mv, in boring 2 tot 50 cm –mv, in boring 3 tot 130 cm-mv en in
boring 4 tot 150 cm –mv.
36

Nederlands Normalisatie-instituut 1989
Bosch 2007
38
AHN-2 2007-2012
37
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De geroerde lagen bestaan uit baksteenhoudende, matig siltige, donkergrijze, lichtgrijs
gevlekte, kalkrijke, kleilagen. In boring 2 is de bodemverstoring gering en bestaat uit de
voormalige bouwvoor. De bodemverstoringen bevinden zich binnen het Laagpakket van
Walcheren. De natuurlijke afzettingen van het Laagpakket van Walcheren zijn opgebouwd uit,
sterk tot uiterst siltige kleilagen die geleidelijk rond 120 cm –mv overgaan in matig zandige,
matig schelphoudende, kalkrijke klei, met dikke zandlagen. In de vier boringen gaat de matig
zandige kleilaag rond 220 cm –mv abrupt over in veen. Het veen betreft mineraalarm rietveen
en gezien de ligging van het veen op het Laagpakket van Wormer gaat het om het Hollandveen
Laagpakket. Op 280 à 290 cm – mv gaat het veen over in sterk siltige, kalkrijke klei met
veenbandjes. De kleilaag betreft de top van de afzettingen van het Laagpakket van Wormer.
Archeologische indicatoren
In boring 1 zijn van 30 tot 75 cm –mv baksteenbrokjes aangetroffen.
In boring 3 zijn van 50 tot 90 baksteenbrokjes en witbakkend aardewerk (NTC) en een
metaalslak opgeboord.
In boring 3 zijn van 90 tot 130 cm –mv baksteenbrokjes opgeboord.
In boring 4 zijn van 40 en 150 cm –mv baksteenbrokjes opgeboord.
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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 aan de oppervlakte lagen. Waarschijnlijk ligt het gebied in de oeverzone
van de kreek ten westen of de kreek ten zuiden van het plangebied. Het plangebied zal
middelhoog gelegen tussen de hooggelegen kreekrug en de laaggelegen poelgronden.
De afzettingen van de getijdenafzettingen zijn ter plaatse gepaard gegaan met de
erosie van de top van het Hollandveen tot 220 cm-mv (1,9 m –NAP). Onder het
Hollandveen, vanaf 280 cm –mv (= 2,5 m –NAP) ligt de kalkrijke top van de Afzettingen
van Wormer. Al op de kaart van Van Deventer van halverwege de 16e eeuw ligt in het
gebied een weg of pad, mogelijk is dit een voorganger van de huidige Vogelzangsweg.
Dit is ook het geval op de kaart van Hattinga van rond 1750. Op de kadastrale
minuutplan is de Vogelzangsweg, zoals deze er nu nog ligt, aanwezig en komt in het
westen van het plangebied aan de noordzijde van de weg bebouwing voor. Tussen
1914 en 1944 zijn de noord- en zuidzijde langs de weg bebouwd.
Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied?
De top van het pleistoceen is geërodeerd. Hier worden geen archeologische resten
verwacht. De top van het Laagpakket van Wormer kalkrijk. Uit de aanwezigheid van
kalkhoudende klei kan worden opgemaakt dat in de top van het Laagpakket van
Wormer geen bodemvorming heeft plaatsgevonden. De kans op archeologische resten
wordt derhalve laag ingeschat. De top van het Hollandveen 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 (laat)middeleeuwse of vroege nieuwe tijdse resten binnen het plangebied
wordt klein geacht. De kans op oude bestrating onder de huidige blijft hoog.
Wat is de aard en diepteligging van eventueel aanwezige archeologische resten?
Binnen het plangebied blijft de kans bestaan op de aanwezigheid van oude
verhardingslagen van voorgangers van de huidige weg. Informatie over de ouderdom
van de Vogelzangsweg kan van belang zijn voor de ontwikkeling van dit deel van de
stad. “Heeft de weg inderdaad een 16e eeuwse voorganger?”, is een vraag die
bijvoorbeeld kan worden gesteld.
In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de
voorgenomen graafwerkzaamheden?
Restanten van oude laatmiddeleeuwse en nieuwe tijdse wegen hebben een beperkte
archeologische waarde. Gesteld wordt dat ‘behoudenswaardige’ archeologische
waarden niet bedreigd worden.
Is een vervolgonderzoek nodig, zo ja welk type? Op basis van de aangetroffen
bodemopbouw wordt een archeologische vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht.

ArGeoBoor rapport 1366, definitief: Goes, Vogelzangsweg
Opdrachtgever: Gemeente Goes

27

7

Aanbeveling/Selectieadvies
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde archeologisch onderzoek wordt een
vervolgonderzoek niet noodzakelijk geacht
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 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. Opgemerkt wordt dat extra aandacht
dient te worden uitgegaan naar mogelijk oude voorgangers van de huidige weg. 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.

ArGeoBoor rapport 1366, definitief: Goes, Vogelzangsweg
Opdrachtgever: Gemeente Goes

28

Literatuur
Berendsen H.J.A., 1997: Landschappelijk Nederland. Van Gorcum, Assen.
Bosch, J.H.A.,2008: Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 1.1. Op basis van de
Standaard Boorbeschrijvingsmethode versie 5.2. Deltares-rapport 2008-U-R0881/A.
Centraal College van Deskundigen 2013: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3.
Dekker, C., 2002: Een schamele Landstede. Geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577. De
Koperen Tuin, Goes.
De Mulder F.J., e.a., 2003: De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhoff bv Zeeland/Houten.
The Netherlands.
Nederlands Normalisatie-instituut, 1989: Nederlandse Norm NEN 5104, Classificatie van onverharde
grondmonsters, Nederlands Normalisatie-instituut Delft.
Provincie Zeeland, 2014: Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 14 oktober 2014 nummer
14014501. Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie
Zeeland, 2e rectificatie.
Schute, I.A., e.a. 2001: Structuurbeeld Goes-Zuid, plangebieden Ouverture/Aria en De Poel II,
gemeente Goes; een Aanvullende Archeologische Inventarisatie. RAAP-rapport 522.
TNO 2015. https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens.
Vos, P.C. en R.M. Van Heeringen, 1997: Holocene evolution of Zeeland (SW Netherlands).
Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Nr. 59.
Waterschap De Breede Watering Bewesten Yerseke, 1530-1959 (1970) Geraadpleegd op
www.archieven.nl (Zeeuws Archief).
Wilderom M.H., 1968: Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, deel III. Midden-Zeeland (Walcheren en
Zuid-Beveland.

Bronnen Geraadpleegde Kaarten
Archis 2015: Archeologisch Informatie Systeem, losse bestanden.
AHN-2 2007-2012: Actuele Hoogtekaart Nederland. Geraadpleegd op
http://www.ahn.nl/pagina/viewer.html.
Alterra 1965-1995: Digitale bodemkaart van Nederland 1:50.000. (Geraadpleegd op
http://maps.bodemdata.nl/bodemdatanl/index.jsp)
Bureau Militaire Verkenningen, 1857: Topografische Militaire Kaart, veldminuut, Goes. Tekenaar
J.M.A. Mulder. Geraadpleegd op www.watwaswaar.nl.
Bureau Militaire Verkenningen 1914: kaartblad 634 Goes. Geraadpleegd op www.watwaswaar.nl
Gemeente Goes 2011: Archeologiebeleid gemeente Goes Deel B. Maatregelenkaarten 1 t/m 4.
Gemeente Goes 2015: Topografische ondergrond.
Hattinga, W.T., 1753: Kaart van het eiland Zuid-Beveland. Opgenomen in 1747-1748. Uitgeven door
Tirion Amsterdam in 1753.
Kadaster 1811-1832: Verzamelplan Goes , Zeeland. Geraadpleegd op http://www.watwaswaar.nl.
Kadaster jaargangen 1950, 1962, 1972, 1984: Topografische kaart 1:25.000. kaartblad 48F.
Geraadpleegd op www.watwaswaar.nl
Kadaster 2012: Topografische ondergrond van Nederland schalen 1: 10.000 en 1: 25.000.
http://www.kadaster.nl/top10nl (open data).”
RAF 1944: luchtfoto geraadpleegd op www.watwaswaar.nl
Rijks Geologische Dienst, 1978: Geologische kaart van Nederland, 1:50.000 blad Beveland inclusief
toelichting.
Rijks Geologische Dienst, 1996: Geologische kaarten van Zeeland, Holoceen, 1: 250.000.
Rijks Geologische Dienst, 1996: Paleogeografische kaarten van Zeeland, 1: 500.000. Haarlem.
Van Deventer, J., 1560: Zeelandia (Kaart van Zeeland).
Visscher en Roman circa 1650. Kaart van Zeeland. Geraadpleegd op http://zldags.zeeland.nl/geoweb.
ArGeoBoor rapport 1366, definitief: Goes, Vogelzangsweg
Opdrachtgever: Gemeente Goes

29

Bijlage 1 Boorstaten

ArGeoBoor rapport 1366: Bijlage 1, boorstaten
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Goes, Vogelzangsweg

Boring 1
mv (cm) NAP(m)
0
0,16

RD-coördinaten: 51489/391233

5

klinker

30

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

100

-0,34

-0,84

75

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

105

Klei, matig zandig, lichtblauw/grijs, zwak roesthoudend, kalkrijk
Klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, kalkrijk

150

-1,34

200

-1,84

Klei, matig zandig, grijs, scherpe ondergrens, kalkrijk
Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, rietveen
210
225

250

Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, veel dunne zandbandjes, riet, kwelderafzetting

-2,34
280

300

-2,84

Boring 2
mv (cm) NAP(m)
0
0,3

50

-0,2

310

RD-coördinaten: 51509/391227

5

40
50

klinker
Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht
Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, scherpe ondergrens, zwak
schelphoudend, kalkrijk, bouwvoor

100

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

-0,7
120

Klei, matig zandig, lichtblauw/grijs, scherpe ondergrens, matig schelphoudend, kalkrijk,
enkele dikke zandlagen
150

-1,2

200

-1,7

Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, rietveen
Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, enkele dikke zandlagen, riet, kwelderafzetting
220

250

-2,2

300

-2,7

290

320

Goes, Vogelzangsweg

Boring 3
mv (cm) NAP(m)
0
0,28

50

-0,22

RD-coördinaten: 51539/391236

10

50

90

100

-1,22

200

-1,72

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, kalkrijk, opgebracht
Klei, uiterst siltig, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, matig baksteenhoudend,
witbakkend aardewerk ntc, metaalslak
Klei, uiterst siltig, donkergrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, zwak baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, grijze vlekken

-0,72

150

klinker

130

Klei, uiterst siltig, lichtblauw/grijs, matig schelphoudend, kalkrijk, enkele dikke
zandlagen

160

Klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, matig schelphoudend,
kalkrijk
Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, rietveen

220

250

Klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, enkele dikke zandlagen, riet, kwelderafzetting

-2,22
280

300

-2,72

Boring 4
mv (cm) NAP(m)
0
0,36

50

-0,14

310

RD-coördinaten: 51559/391236

10

klinker

40
50

Zand, matig grof, zwak siltig, lichtgrijs, scherpe ondergrens, kalkrijk, opgebracht
Klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, zwak baksteenhoudend,
bouwvoor

100

Klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, matig baksteenhoudend,
gevlekt/verstoord, grijze vlekken

-0,64

Klei, uiterst siltig, lichtblauw/grijs, kalkrijk, enkele dikke zandlagen
150

-1,14

150
175

Klei, matig zandig, zwak humeus, grijs, scherpe ondergrens, matig schelphoudend,
enkele dikke zandlagen
Veen, mineraalarm, bruin, kalkloos, rietveen

200

-1,64
220

250

-2,14

290

300

-2,64
320

Klei, sterk siltig, grijs kalkrijk, enkele dikke zandlagen, riet, kwelderafzetting

