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1. Inleiding

Naar aanleiding van een geplande inrichting van een nieuwe woonwijk en een verdere 
uitbreiding van een bestaand woonwagencentrum net over de Belgisch/Nederlandse 
landsgrens te Koewacht (gem. Terneuzen) werd door GATE tussen juni en oktober 2011 
een karterend en waarderend archeologisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente Terneuzen (Noens & Laloo, 2011; Noens et al., 2012).

Het onderzoeksgebied van ca. 5 ha vormde tussen 2002 en 2011 reeds het decor van 
een aantal archeologische interventies bestaande uit een desktopstudie en een aantal 
manuele booronderzoeken en oppervlaktekarteringen (Holthausen & Bulten, 2002; 
Timmers & Van Dasselaar, 2009; Jongepier, 2010; de Koning & Jongepier, 2011).  Deze 
onderzoeken leverden verspreid over het terrein een 125-tal lithische artefacten en 
enkele aardewerkscherven op.  Op basis van extrapolatie van de boorgegevens werd 
op ca. 50 % van het gebied een (grotendeels) intacte podzolbodem verondersteld.  
Daarnaast kon in enkele boringen op geringe diepte een afgedekte paleobodem, in de 
vorm van een veenpakket en/of humeuze zandlagen, worden vastgesteld, waarvoor -in 
afwezigheid van een gedetailleerd onderzoek- een vermoedelijke Allerød-ouderdom 
werd aangenomen.

Deze inzichten leidden tot de formulering van een archeologisch verwachtingskader dat 
diende als uitgangspunt voor ons onderzoek en waarin werd aangenomen dat ter hoogte 
van deze locatie op geringe diepte vindplaatsen vanaf het laatpaleolithicum tot en met 
de Nieuwe Tijd kunnen worden aangetroffen.  Voor het paleo- en mesolithicum bete-
kent dit concreet dat aan of direct onder het huidige oppervlak omvangrijke en/of klei-
nere concentraties van lithisch materiaal en/of verkoolde/verbrande organische resten 
aanwezig kunnen zijn, al dan niet voor een deel opgenomen in de bouwvoor.  Op het 
hoogst gelegen deel van de dekzandrug in het zuidoostelijke deel van het onderzoeks-
gebied werd in een podzolbodem een (gedeeltelijk) intacte steentijdvindplaats verwacht.  
De overige oppervlaktevondsten wezen daarnaast op nog één of meerdere, kleinere 
steentijdvindplaats(en) waarvan noch de aard, omvang, gaafheid als conservering op ba-
sis van het uitgevoerde onderzoek in kaart werden gebracht.  Ondanks de afwezigheid 
van directe archeologische indicatoren kunnen tevens paleolithische vindplaatsen worden 
verwacht in associatie met de afgedekte paleobodem.

2. Doelstellingen

Een belangrijk uitgangspunt voor deze studie was dat de voorgaande onderzoeken on-
voldoende betrouwbare informatie hadden opgeleverd omtrent de bewaring van de aan-
getroffen vindplaats(en) uit de steentijd (Crombé, 2011).  Daarnaast was de toegepaste 
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onderzoekstechniek niet geschikt voor het aantreffen van andere vindplaatstypes, met 
name deze gekenmerkt door de aanwezigheid van bodemsporen.  De doelstelling van 
ons aanvullend onderzoek bestond erin de archeologische verwachtingen, gecreëerd op 
basis van de vorige onderzoeken, te toetsen en aan te vullen om te komen tot een meer 
betrouwbare archeologische kartering en waardering, uitgedrukt in termen van aanwe-
zigheid, aard, lokalisatie, conservering en datering van archeologische vindplaatsen.  Dit 
diende te resulteren in een selectieadvies omtrent bewaring, in- of ex-situ, van de vastge-
stelde en verwachte archeologische waarden.

Fig. 1 – Overzicht van de archeologische ingrepen (proefsleuven, 
manuele en mechanische boringen) in het kader van het onderzoek.
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3. Methodiek

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, werd geopteerd voor een gelijktijdige en 
gecombineerde uitvoering van manuele boringen en proefsleuven, aangevuld met een 
paleoecologische waardering op basis van mechanische boorkernen en enkele beperkte 
oppervlaktekarteringen (Fig. 1).

Het proefsleuvenonderzoek ter hoogte van de akker vond plaats met behulp van 24 
parallelle proefsleuven met een onderlinge tussenafstand van 10 m.  Tegelijkertijd werd 
het onderzoeksgebied systematisch manueel afgeboord met een Edelmanboor (12 cm) 
in een verspringend driehoeksgrid (10 x 10 m) tot op maximaal 3 m onder het maaiveld 
(375 boorpunten1), waarbij de centrale lengteassen van de proefsleuven overeenstemden 
met de boorraaien.  Dit liet een gedetailleerde observatie van de bodemopbouw toe en 
tegelijk kon de bodem bemonsterd worden voor archeologische doeleinden.  Deze be-
monstering gebeurde telkens op twee niveaus, namelijk in de top van het bodemprofiel 
(podzol) en ter hoogte van dieper gelegen, afgedekte oude bodems.  De 783 verzamelde 
boormonsters uit beide niveaus werden nat gezeefd over 1 mm, vervolgens gedroogd en 
onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren.  Daarnaast vonden op 
twee tijdstippen ook aanvullende oppervlaktekarteringen plaats en werden de tot dusver 
verzamelde artefacten uit alle (incl. eerdere) onderzoeken in functie van de geformu-
leerde vraagstellingen tezamen bestudeerd.  Ten slotte werden na afloop van het proef-
sleuven- en booronderzoek drie locaties geselecteerd voor het mechanisch verzamelen 
van kwalitatieve, ongeroerde boorkernen (zgn. Begemann-boringen) die resulteerden in 
een gedetailleerde lithologische beschrijving van de bodemopbouw (tot maximaal 5,5 m 
onder maaiveld) en een paleoecologische bemonstering en waardering van de afgedekte 
paleoniveaus.  De lithologische beschrijving en interpretatie van de drie mechanische 
boringen werd uitgevoerd door een bodemkundige, de monstername voor paleoecologi-
sche doeleinden en de waardering van de monsters door twee paleo-ecologen.

4. Resultaten

4.1. Lokale geomorfologie en bodemkunde

Volgens de geologische kaart van Nederland (Van Rummelen, 1977) behoort de locatie 
tot de Formatie van Boxtel (Laagpakket van Wierden), bestaande uit een dekzandpakket 
van meer dan 2 m dikte.  Vanuit geomorfologisch standpunt is het gelegen op de noor-
delijke rand van een dekzandrug van pleistocene ouderdom, met aan de uiterste noord-
westelijke rand een lagere vlakte van ten dele verspoelde dekzanden.  Ook de geomorfo-
logische kaart van België (De Moor & Heyse, 1990) omschrijft het onderzoeksgebied als 
een dekzandrug, onderdeel van een tardiglaciaal dekzandreliëf, met name de laatglaciale 
dekzandrug Maldegem-Stekene.  Op de bodemkaart van Nederland (STIBOKA, 1980) 
staat het gebied gekarteerd als laarpodzolgronden, opgebouwd uit leemarm en zwak 
lemig zand.  Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is duidelijk dat 
het huidige onderzoeksterrein afhelt van het zuidoostelijke deel naar het noordwestelijke 
deel, met een maximaal hoogteverschil van ca. één meter; in het uiterste zuidoostelijke 
deel helt het terrein opnieuw af.

Onze uitgebreide terreinobservaties tonen aan dat de top van de natuurlijke bodemop-
bouw over de gehele onderzoekslocatie -en tegen de verwachtingen uit het vooronder-

1  De overige 36 boorpunten in het deelgebied Emmahof konden niet in een dergelijk grid geboord worden, 
zie hiervoor Noens et al., 2012.
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zoek- in sterke mate verstoord is.  De akker is één of enkele keren dieper geploegd dan de 
gebruikelijke 30 cm en door colluviale erosie en sedimentatie werden de gronden tenmin-
ste gedeeltelijk genivelleerd.  Een (quasi) intact podzolprofiel met een opeenvolging van 
A-, E-, Bh-, Bs- en C-horizonten werd nergens aangetroffen; in het meest gunstige geval 
is enkel een deel van de B-horizont bewaard gebleven.  Verschillende natuurlijke bodem-
sporen waarin de originele bodem is beschermd gebleven (i.e. windvallen, wortelpennen, 
enz.) suggereren evenwel dat in het verleden een intacte podzolbodem aanwezig moet 
zijn geweest.  Aangezien het bodemlandschap origineel gedomineerd werd door pod-
zolen, kan de diepte van verstoring aan de hand van de restanten van de onverstoorde 
bodem geschat worden op minstens 30 tot 70 cm.

De meeste boringen bevatten op geringe diepte, tussen ca. 1,08 en 2,75 m onder maai-
veld, één of meerdere opeenvolgende pakketten bestaande uit venige en/of humeus 
zandige sedimenten.  Niet alleen de diepte ervan is variabel, ook het uitzicht vertoont een 
sterke variatie, gaande van een zeer dun en licht zandig organisch bandje tot en met meer-
dere, opeenvolgende donkerbruin gekleurde en gelaagde zandige organische pakketten al 
dan niet met tussenliggend venig laagje.  Deze variabiliteit in diepte en uitzicht bemoeilijkt 
in grote mate een eenduidige interpretatie, een onderlinge vergelijking en een correcte 
extrapolatie van de boorgegevens.

De keuze voor de locatie van de drie Begemann-boringen is gebaseerd op de resultaten 
van het manuele booronderzoek.  De eerste twee boringen werden in het zuidoosten 
en zuidwesten van de akker gezet, in de directe omgeving van twee boringen waar in de 
Edelmanboringen een venig pakket was aangetroffen; de derde boring bevond zich in het 
noordwesten van het terrein, in een zone waar tijdens het manuele booronderzoek de 
meest uitgesproken opeenvolgende humeuze, zandige lagen werden geobserveerd.  Uit 
het lithologische onderzoek van deze kernen kwam de overwegend zandige textuur, met 
occasioneel dunne kleibandjes, naar voren.  Het onderzoek bracht op verschillende diep-
tes een reeks stabilisatiehorizonten (2-4 cm) aan het licht die vaak duidelijk verkleurd zijn 
door humusaccumulatie en telkens periodes vertegenwoordigen waarin deze duinbodems 
een rustiger periode kenden.  Kenmerkend voor duinbodems is de bijzonder korte afstand 
tussen bodems met vegetatie en stabilisatie en bodems met erosie en verlies van sporen 
van bodemontwikkeling.  Het heeft dan ook weinig zin om de stabilisatielagen tussen de 
boringen met elkaar te correleren zuiver aan de hand van bodemmorfologische kenmer-
ken.  In vergelijking met de resultaten van de palynologische waardering, die op basis van 
de pollensamenstelling een laatglaciale ouderdom van de onderzochte lagen vooropstel-
len (infra), kan de vraag worden gesteld hoe een goed ontwikkelde bodem zich heeft 
kunnen ontwikkelen op een positie enkele meter dieper dan deze pollenlagen.  Mogelijk 
gaat het om een interglaciale paleobodem, maar dit is zonder verder onderzoek enkel 
en alleen een suggestie.  Het waarderende pollenonderzoek toonde aan dat de kwaliteit 
van de drie gewaardeerde pollenstalen goed is en bevestigde niet alleen de laatglaciale 
ouderdom, maar tevens de grote complexiteit van het afgedekte landschap.  Twee van de 
drie monsters worden in de berkenfase van het Allerød-interstadiaal geplaatst; het derde 
monster in de Oude Dryas of Bølling-interstadiaal.  Verdere gedetailleerde analyse van de 
onderlinge verhoudingen van de verschillende pollentypen en 14C-onderzoek zijn echter 
nodig om deze voorlopige datering verder te kunnen bevestigen/preciseren.

4.2. Steentijdvindplaatsen

De proefsleuven leverden slechts een beperkt aantal archeologische en natuurlijke bo-
demsporen op (Noens et al., 2012: 39-48).  Ter hoogte van één ervan (P16 S17), een klein 
en onregelmatig, min of meer circulair bodemspoor met een diameter van 30-40 cm en 
een bewaarde diepte van 10-15 cm, werden tijdens het opschaven zes lithische artefacten 
aangetroffen.  Dit leidde vervolgens tot de integrale bemonstering en het nat uitzeven 
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(1 mm) van het opvullingspakket ervan en leverde 140 lithische artefacten en een be-
perkte hoeveelheid verkoold organisch materiaal op (ca. 95 gr. houtskool en 86 fragmen-
ten van hazelnootschelpen).  De overgrote meerderheid van de artefacten zijn afhakingen 
kleiner dan één centimeter (N = 134), waarvan er 24 macroscopisch zichtbare sporen van 
verbranding vertonen.  Naast deze chips bevatte het gezeefde residu drie kleine afhakings-
fragmenten, waaronder telkens een proximaal, een distaal en een meervoudig fragment.  
Het distale fragment was mogelijk licht verbrand, de overige zijn niet zichtbaar verbrand.  
De rest van de kleine lithische cluster geassocieerd met dit bodemspoor was opgebouwd 
uit een microkling, een mogelijke kerfrest en een matig verbrande potlid.  Op basis van 
deze vondsten kan dit spoor in de prehistorie gedateerd worden.  Naast de vuursteen-
vondsten geassocieerd met dit bodemspoor werden tijdens de aanleg van de proefsleuven 
verspreid over de akker nog zes vuurstenen artefacten aangetroffen.

Enkel de boormonsters uit de top, in tegenstelling tot de diepere lagen, leverden directe 
indicaties voor archeologische vindplaatsen, in de vorm van vuurstenen artefacten.  In 
negen boringen bevonden zich in totaal 21 vuurstenen artefacten.  In één ervan (R3B5) 
gaat het om zeven chips en één Krukowski-kerfrest.  In het residu van R20B7 wer-
den vier chips aangetroffen, waaronder één matig verbrand en de overige onverbrand.  
Voorts bevonden zich in twee boringen (R9B4 en R14B15) telkens twee vuurstenen 
chips, waaronder telkens één matig verbrand.  In de overige vier positieve boringen op 
de akker betreft het telkens één onverbrand vuurstenen artefact: in drie van de vier 
gevallen een chip, eenmaal een distaal fragment van een microkling.

Beide extra oppervlaktekarteringen samen, in weinig gunstige omstandigheden uitge-
voerd (i.e. zichtbaarheid, vegetatie, enz.), leverden 34 eenduidige lithische artefacten op 
(Fig. 2).  De meerderheid ervan zijn (fragmenten van) afhakingen; 19 werden gedetermi-
neerd als afslag en 10 als (micro)kling.  Zeven afhakingen vertonen macroscopische spo-
ren van verbranding.  Voorts werden ook vier verbrande brokken opgeraapt, naast één 
kern en een vermoedelijk fragment van een steker.  Op één na gaat het allemaal om ar-
tefacten in vuursteen; één onverbrande afslag is vervaardigd uit Wommersomkwartsiet 
(Fig. 2, nr. 11).  Naast deze duidelijke artefacten, hebben de oppervlaktekarteringen nog 
een groot aantal brokken en kleine knollen uit vuursteen opgeleverd waarvan het antro-
pogene karakter echter niet altijd met zekerheid kan worden vastgesteld.

5. Discussie & conclusie

5.1. Prehistorische vindplaatsen in de top van de bodemsequentie

De sterke verstoring van de podzol suggereert dat eventueel aanwezige archeologische 
waarden geassocieerd met de top van het dekzand grotendeels waren opgenomen in 
de ploeglaag.  Het gaat m.a.w. om oppervlaktevindplaatsen.  De kans op het aantreffen 
van gave en goed geconserveerde prehistorische vindplaatsen bovenin het bodemprofiel 
is omwille van die reden bijzonder klein.  In lijn met eerdere bevindingen van Crombé 
omtrent de wetenschappelijke waarde van vroegprehistorische vindplaatsen in niet af-
gedekte contexten van Zandig Vlaanderen (en aangrenzende gebieden) en zijn daaruit 
resulterende aanbevelingen voor toekomstig onderzoek (Crombé, 1996), zouden aan-
vullende, herhaalde en systematische oppervlaktekarteringen onder gunstige omstandig-
heden -zolang het terrein nog vrij ligt en beschikbaar is- kunnen resulteren in een meer 
representatieve lithische collectie van deze oppervlaktevindplaats(en), en aldus bijdragen 
aan een meer nauwkeurige datering en waardering ervan.

De verschillende onderzoeksprojecten hebben een vrij omvangrijke collectie lithische ar-
tefacten opgeleverd die onmiskenbaar de aanwezigheid ter plaatse van één of meerdere 
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Fig. 2 – Selectie van de lithische artefacten.
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vroegprehistorische vindplaats(en) bevestigen (Fig. 3).  Alles tezamen genomen zijn er 
uitsluitend duidelijke indicaties voor de aanwezigheid van mesolithische vindplaats(en), 
voornamelijk in de vorm van een kerfrest en een artefacten in Wommersomkwartsiet.  
Deze laatste grondstof werd in de provincie Zeeland o.a. ook aangetroffen te Aardenburg, 
Nieuw-Namen en Sint Kruis (Jongepier, 1995).  Hoewel de aanwezigheid van paleo- en/of 
postmesolithisch materiaal niet kan worden uitgesloten, hebben we hiervoor geen over-
tuigende aanwijzingen kunnen vinden.  Binnen de ruimtelijke verspreiding zijn geen duide-
lijke clusters aanwijsbaar waardoor geen bevredigend antwoord kan geformuleerd worden 
op de vraag naar het aantal aanwezige vindplaatsen en de omvang ervan.  Ook omtrent 
de bewoningsduur en -intensiteit kunnen geen concrete uitspraken worden gedaan.  Het 
bodemspoor waarmee ruimtelijk een groot aantal vuurstenen artefacten en verkoolde 
organische resten zijn geassocieerd, kan evenmin eenduidig worden geïnterpreteerd.  

Fig. 3 – Ruimtelijke spreiding van alle gekarteerde lithische vondsten uit de 
verschillende onderzoeken. Tevens is het bodemspoor P16 S17 aangege-
ven, waarin lithisch en verkoold organisch materiaal werd aangetroffen.
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De gezeefde vulling ervan heeft 14C-dateerbaar materiaal opgeleverd in de vorm van 
houtskool en verkoolde hazelnootfragmenten.  Toch is deze aanwezigheid van verkoold 
organisch materiaal op zichzelf een onvoldoende argument om ook effectief over te gaan 
tot de uitvoering van een 14C-datering, aangezien er geen duidelijkheid bestaat omtrent de 
precieze aard van het bodemspoor, omtrent het te dateren fenomeen en er daarenboven 
niet noodzakelijk een eenduidige relatie hoeft te bestaat met de vuursteenvondsten die 
verspreid over het onderzoeksgebied werden aangetroffen (o.a. Crombé et al., 1999b, 
2009, 2012a, 2012b; Crombé, 2005; Sergant et al., 2011).

De feitelijke kennis omtrent het laatpaleo- en mesolithicum in de provincie Zeeland is 
eerder beperkt (Provincie Zeeland, 2009; gemeente Terneuzen, 2011).  In een algemeen 
overzicht uitgegeven in 1995 (Jongepier, 1995; zie ook Kuipers & Swiers, 2005) was sprake 
van een twaalftal gekende paleo- en mesolithische vindplaatsen in de provincie Zeeland.  
In het zuidelijke, pleistocene deel, in de directe omgeving van ons onderzoeksgebied, gaat 
het om een drietal locaties.  Te Koewacht-Nieuwe Molen (Hazenlarenstraat 70) werden 
in 1972 een aantal vroegmesolithische (?) artefacten gevonden tijdens de aanleg van een 
zwembad op een plaats waar eveneens een aantal intacte podzolprofielen werden gere-
gistreerd.  Eerder, in 1965, werden in Axel opgravingen verricht naar aanleiding van de 
bouw van het bejaardencentrum ‘De Vurssche’ (Trimpe Burger, 1967; Jongepier, 1995).  
Op verschillende stratigrafische niveaus werden vuurstenen artefacten aangetroffen die 
worden toegeschreven aan zowel het laatpaleolithicum als aan het vroegmesolithicum.  
Tevens zijn er in Nieuw-Namen een aantal vindplaatsen uit het laatpaleolithicum tot en 
met het laatneolithicum gekend (o.a. Tesch, 1911; van Heeringen ,1986; 1994a; 1994b; van 
de Glind et al., 2011).

Ook in het aangrenzende en gelijknamige gehucht Koewacht, onderdeel van de Belgische 
gemeente Moerbeke-Waas, werden volgens de Centraal Archeologische Inventaris (CAI)2 
“talrijke afslagen en microlieten”, aangetroffen onder een middeleeuwse laag op de binnen-
koer van een niet nader gespecifieerde hoeve (CAI-locatie 33460).  De exacte vondstlo-
catie is niet gekend, maar wordt aangegeven tot op 250 meter nauwkeurig.  Naast deze 
vondstmelding komt in de CAI nog een tweede en opvallend gelijkaardige melding voor 
(CAI-locatie 32680).  Ook in dit geval handelt het om een vindplaats met mesolithische 
en/of vroegneolithische resten, eveneens ter hoogte van het toponiem Koewacht, maar 
ditmaal in de aangrenzende gemeente Stekene.  Het zou eveneens gaan om een vond-
stenconcentratie met talrijke afslagen en microlieten, gevonden tijdens het graven van een 
vijver in de hovingen van de herberg ‘de Bonte Koe’.  Gezien de talrijke overeenkomsten 
in beide vondstmeldingen sluiten we niet uit dat het in beide gevallen om dezelfde vind-
plaats handelt.

In de ruimere regio van de provincie Zeeland zijn op Nederlands grondgebied verschil-
lende vroegprehistorische vindplaatsen gekend.  Enkel te Aardenburg is ook sprake van 
archeologische opgravingen, op een niet-afgedekte pleistocene zandrug.  Deze werden 
in de jaren 1950 tot en met 1970 uitgevoerd op verschillende locaties en leverden over-
wegend vroeg- en middenmesolithische artefactenconcentraties en/of bodemsporen op 
(Trimpe Burger, 1958, 1960, 1961; Jongepier, 1994, 1995).  Tijdens een archeologisch boor-
onderzoek op het tunneltracé van de Kanaalkruising te Sluiskil werden lithische artefac-
ten aangetroffen in vijf boringen (Bats et al., 2008).  In totaal ging het om tien (micro)
chips uit de top van het dekzand dat afgedekt was met een dik pakket veen en klei.  
Ook het micromorfologische onderzoek van monsters uit Begemann-boringen toonde 
de veelvuldige aanwezigheid van kleine lithische artefacten aan (Fritzch et al., 2011) in te-
genstelling tot verder archeologisch onderzoek op deze locatie (mondelinge mededeling 

2  http://cai.erfgoed.net/cai/.
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I. Devriendt).  In het Verdronken Land van Saeftinghe, ter hoogte van de Marlemontse 
Plaat, troffen een aantal medewerkers van de stichting Het Zeeuwse Landschap in 1995 
enkele vuurstenen artefacten aan.  Naar aanleiding van deze vondsten werden verschillen-
de prospecties uitgevoerd door medewerkers van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
(SCEZ) in samenwerking met leden van de Archeologische Werkvereniging Nederland 
(AWN, afdeling Zeeland).  Na een zevental jaar van prospectie had deze vindplaats meer 
dan 550 vroegmesolithische lithische artefacten uit vuursteen, kwartsiet van Tienen en 
Wommersomkwartsiet opgeleverd.  Ook twee haardkuilen met grote fragmenten van 
voornamelijk dennenhout, aangetroffen in 2001, kunnen op basis van 14C-dateringen in het 
achtste millennium v. Chr. worden geplaatst.  Naast deze vindplaats werden sinds de jaren 
1960 in het Land van Saeftinghe ook vuurstenen artefacten, een 25-tal aardewerkfragmen-
ten en verschillende houtskoolbrokken uit het neolithicum aangetroffen (Jongepier, 1998; 
2002; van Dierendonck & Jongepier, 2001).  Ook ter hoogte van het westelijke deel van 
de Westerschelde, met name op het strand te Cadzand, verzamelden amateurarcheolo-
gen veel vuurstenen artefacten uit het paleo- en/of mesolithicum, naast fossiele botten, 
haaientanden en aardewerk (Jongepier, 2002).  Trimpe Burger (1961) vermeldt twee arte-
facten uit het paleolithicum afkomstig uit de Westerschelde in de buurt van Ellewoutsdijk.  
Eén ervan is een zgn. Lyngbybijl uit rendiergewei (zie ook Elzinga, 1960).  Een recente 
vondst in de nieuwbouwwijk Othene in Terneuzen werd eveneens aan het mesolithicum 
toegewezen3.  Consultatie van ARCHIS2 leverde voor de provincie Zeeland verder nog 
een reeks locaties met lithische en/of organische artefacten die mogelijk aan het laatpa-
leo- en/of mesolithicum kunnen worden toegewezen (zie hiervoor Noens et al., 2012).

In tegenstelling tot de hierboven geschetste, en eerder beperkte, kennis omtrent de vroe-
ge prehistorie in de provincie Zeeland zijn onze inzichten met betrekking tot het finaalpa-
leolithicum tot en met middenneolithicum in het aangrenzende Oost-Vlaanderen (België), 
en voornamelijk in het noordelijke deel ervan (Zandig Vlaanderen), sinds de eerste helft 
van de jaren 1990 exponentieel toegenomen.  Niet alleen jarenlange systematische en ge-
biedsdekkende veldkarteringen en inventarisaties van oppervlaktecollecties (o.a. Van der 
Haegen et al., 1999; Van Vlaenderen et al., 2006), maar ook uitgebreide (nood)opgravin-
gen in de Waasland Scheldepolders (o.a. Crombé, 2005) en grootschalige geoarcheologi-
sche projecten (infra) hebben onze kennis omtrent het laatglaciaal en het vroegholoceen 
in deze regio de voorbije decennia sterk verruimd.

5.2. Het (archeologische) potentieel van de afgedekte paleosequentie

Het manuele en mechanische booronderzoek naar de afgedekte paleosequentie kon de 
verwachte aanwezigheid van afgedekte paleobodems en/of stabilisatiehorizonten beves-
tigen.  Er werd bovendien aangetoond dat deze zich over de ganse onderzochte locatie 
uitstrekken en gekenmerkt worden door een grote variabiliteit en complexiteit in hun 
opbouw, opeenvolging en diepteligging.  De waarderende palynologische scan op drie pol-
lenmonsters heeft het potentieel voor een verdere gedetailleerde, kwantitatieve paleoe-
cologische studie aangetoond.  Voorts konden een aantal voorzichtige uitspraken worden 
gedaan omtrent de genese en de ouderdom van de onderzochte lagen.  De laatglaciale 
ouderdom van de paleosols werd bevestigd, maar tevens werd de vermeende Allerød-
ouderdom gedeeltelijk weerlegd.  Het palynologische onderzoek suggereerde tevens het 
natte karakter (ondiep zeggen/rietveenmoeras) voor de vorming van de lagen waaruit 
de monsters werden bestudeerd.  Verdere uitgebreide en gerichte paleoecologische en 
radiometrische studies van afgedekte paleosols zijn echter noodzakelijk en zullen in de 
eerste plaats toelaten de lokale paleolandschappelijke en klimatologische ontwikkeling te 
reconstrueren.

3    http://www.archeologieonline.nl/nieuws/archeologiestudent-vindt-prehistorische-bijl-in-terneuzen.
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Samen met een aantal recente, grootschalige studies uit de directe omgeving, zoals te 
Heikant (mondelinge mededeling W. Hoek), Rieme-Noord (Bos & Verbruggen, 2011; Bos 
et al., 2012), Moerbeke-Heidebos en Driehoek (Bats et al., 2009; 2010; 2011; Meylemans 
et al., 2011), zullen ze tevens een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een beter be-
grip van de complexe regionale ontwikkeling van het landschap en het klimaat tijdens het 
laatglaciaal en vroegholoceen.  Dergelijke data vormen een noodzakelijk basiskader voor 
een beter begrip van het beperkte aantal reeds gekende, maar ook talrijk te verwachten, 
prehistorische vindplaatsen uit deze perioden, al dan niet geassocieerd met deze paleo-
bodems.  Vindplaatsen uit deze periode zijn in Zandig Vlaanderen gekend uit oppervlak-
tekarteringen, maar ook uit begraven contexten in de Waasland Scheldepolders, o.a. te 
Verrebroek-Dok 2 en Doel-Deurganckdok sector B en sector C (Crombé et al., 1999a, 
2000; Perdaen & Ryssaert, 2002; Perdaen, 2004; Perdaen et al., 2004; Crombé, 2005).
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Samenvatting

Deze bijdrage presenteert de resultaten van een recent prospectie- en evaluatieonderzoek te 
Koewacht-Emmabaan (Nederland), op een locatie die enerzijds gekenmerkt wordt door de aan-
wezigheid van (mesolithische) lithische artefacten en verkoolde ecofacten geassocieerd met een 
podzol-bodem en anderzijds een begraven laatglaciale paleosequentie.  Het artikel besteedt aan-
dacht aan de resultaten van veldverkenning, proefsleuven, manuele en mechanische boringen en 
een paleoecologische evaluatie van de paleosequentie.

Trefwoorden: Koewacht-Emmabaan, gemeente Terneuzen, provincie Zeeland (NL), (mecha-
nische en manuele) boringen, proefsleuven, Mesolithicum, podzol, laatglaciale paleobodem, 
Wommersomkwartsiet, paleoecologie.

Abstract

This article presents the results of recent fieldwork (prospection and evaluation) undertaken 
at Koewacht-Emmabaan (The Netherlands), a location characterized on the one hand by the 
presence of (Mesolithic) lithic artefacts and carbonized ecofacts associated with a podzol-soil and 
on the other hand a buried Late-Glacial palaeosequenceIt discusses the results of fieldwalking, 
trial trenching, manual auguring, mechanical coring as well as a paleoecological assessment of the 
palaeosequence.

Keywords: Koewacht-Emmabaan, gemeente Terneuzen, provincie Zeeland (NL), (mecha-
nical and manual) augering, trial trenches, Mesolithic, podsol, Lateglacial palaeosequence, 
Wommersomquartzite, palaeoecology.


