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Zware funderingen aangetroffen bij grond-

werkzaamheden in Tholen 

In mei 2022 heeft Erfgoed Zeeland in opdracht van de gemeente 

Tholen archeologische waarnemingen verricht aan de Kaaij te 

Tholen, na vondstmeldingen van een zware fundering en andere 

muurresten door aannemer MVOI. Ter plekke werden in opdracht van 

DNWG sleuven gegraven ten behoeve van de aanleg van een 

waterleiding. 

In een sleufje trof men een deels aangesmeerde bakstenen muurrest aan, 

waarvan de zijkanten aan de onderzijde uit blokken natuursteen bestaan. De 

afmetingen van de blokken zijn 22 x ? x 12 centimeter (l x b x h). De muur is verder 

opgebouwd met rode en gele bakstenen. De baksteenformaten wijzen op een 

datering in de late middeleeuwen, waarschijnlijk in de 14e eeuw. De muur is zeker 

1.70 meter breed en minimaal 1.90 meter diep ten opzichte van het straatniveau. 

De muur loopt nog dieper door. Waarschijnlijk is het een deel van de laatmiddel-

eeuwse Waterpoort, die ongeveer op die plek moet hebben gestaan. 

In dezelfde sleuf waren ook nog muurresten en een deel van een plavuizen vloer 

van een woonhuis uit de 18e eeuw zichtbaar. Mogelijk vormden de plavuizen de 

vloer van een keldertje. De muur kan - gezien oude kaarten - van de voorgevel 

van het huis zijn geweest. De huizenrij is in de jaren dertig van de vorige eeuw 

gesloopt. 



In een andere sleuf, die tot in de Bebouwdendam is gegraven, kwamen restanten 

van een oud bakstenen riool tevoorschijn. In het profiel van de sleuf was dit 

muurwerk over een lengte van minimaal 2.75 meter zichtbaar. 

 

Na goed overleg met alle hierboven genoemde partijen is besloten de 

werkzaamheden tijdelijk stil te leggen, zodat goede afspraken konden worden 

gemaakt voor het geval bij de uitbreiding van de sleuven nieuwe archeologische 

resten worden aangetroffen en zijn er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen 

dat de middeleeuwse muurresten bij het vervolg van de werkzaamheden niet 

beschadigd zullen worden. 

 

 


