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Brasserskade    5

Samenvatting

In op dracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Archol bv een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd naar een onderzoeksgebied aan de Brasserskade 

227a in Den Haag, gemeente Den Haag. Het gaat hierbij om een kazerneterrein die 

momenteel in gebruik is als hoofdonderkomen voor het Civil-Military Cooperation 

Centre of Excellence (CCOE).

Het onderzoeksgebied is gelegen op getijdeafzettingen van het Wormer Laagpakket 

waaronder in het zuidwesten ook een oud duin (Laagpakket van Ypenburg) aanwezig 

is. Op het duintje kan gedurende het neolithicum bewoning aanwezig zijn geweest. 

Echter, gezien de relatief lage ligging van het onderzoeksgebied (ca. 3,5 m -NAP) en 

de verstoring die de huidige bebouwing eventueel heeft veroorzaakt is de verwachting 

voor deze periode laag. Het terrein is gedurende de late prehistorie tot en met de 

vroege middeleeuwen onderdeel geweest van een uitgestrekt en over het algemeen 

onbewoonbaar veenmoeras. De kans op het aantreffen van sporen uit deze periode is 

laag. In de late middeleeuwen wordt het gebied vervolgens ontgonnen. In de nieuwe 

tijd is het gebied vervolgens verveend waarbij een deel onder water kwam te staan 

en dus is verstoord. Er zijn wel een paar smalle aantal stroken land intact gebleven, 

met name direct langs de Brasserskade. Hierop is op historisch kaartmateriaal tot aan 

de 20e eeuw echter geen bebouwing te zien. Er is een lage verwachting op sporen 

uit de periode tot de 20e eeuw. Op historische foto’s is halverwege de 20e eeuw wel 

bebouwing te zien, deze staan deels nog op het terrein. Ook zijn er ten noorden van 

het onderzoeksgebied diverse sporen uit de Tweede Wereldoorlog te herkennen, zoals 

loopgraven. Binnen het onderzoeksgebied zijn deze niet herkend. De verwachting op 

het aantreffen van sporen uit de 20e eeuw wordt dan ook hoog geacht maar zullen 

vooralsnog geen nieuwe informatie opleveren. 

Advies
Op basis van het bureauonderzoek naar het onderzoeksgebied aan de Brasserskade 

227a in Den Haag wordt geadviseerd om bij toekomstige geen archeologisch ver-

volgonderzoek uit te voeren. Mocht er tijdens toekomstige werkzaamheden toch 

archeologische sporen worden aangetroffen dan dient het bevoegd gezag (de afdeling 

Archeologie van de gemeente Den Haag) hiervan op de hoogte te worden gesteld, 

conform de Erfgoedwet.

Ondanks dat het bureauonderzoek met alle zorgvuldigheid is opgesteld is niet 

uitgesloten dat er onverhoopt toch archeologische resten aanwezig blijken te zijn. 

Indien er bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische 

resten worden aangetroffen, dan dient hiervan conform artikel 5.10 en 5.11 van de 

Erfgoedwet melding gedaan te worden bij het bevoegd gezag.

Dit rapport is ter toetsing voorgelegd aan het de gemeente Den Haag ter toetsing. 

Deze heeft medegedeeld dat voor het terrein formeel geen onderzoeksverplichting 

geld in het vigerende bestemmingsplan (d.d. 7 mei 2020) en daarom geen formele 

toetsing van het rapport zal plaatsvinden. Het rapport wordt wel als inhoudelijk stuk 

geaccepteerd ten behoeve van actualisaties van de AWVK van de gemeente.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In het kader van potentieel grootschalige werkzaamheden ten behoeve van onderhoud 

en/of nieuwbouw van gebouwen en infrastructuur op terreinen van defensie heeft 

het ministerie van Defensie opdracht gegeven aan het Rijksvastgoedbedrijf om de 

archeologische waarden op een aantal Defensieterreinen in kaart te brengen. Dit om 

bij toekomstige planvorming in een vroeg stadium rekening mee te kunnen houden. 

Archol heeft in kader hiervan opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf gekregen om voor 

acht defensieterreinen in West-Nederland een bureauonderzoek uit te voeren. Het 

voorliggende rapport is opgesteld voor het kazerneterrein aan de Brasserskade in Den 

Haag (figuur 1.1).

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot 

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de 

bekende en verwachte archeologische waarden. Op basis hiervan volgt een advies over 

de noodzaak van vervolgonderzoek. 

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het complex Brasserskade van Defensie is gelegen aan de aan de Brasserskade 227 in 

Den Haag, gemeente Den Haag (figuur 1.2). Het gaat om een gebouwencomplex dat 

wordt omsloten door de Hendrikuskade in het Noorden, de Brasserskade in het zuiden, 

een tankstation en een woonhuis  in het zuidwesten en de Hoeve Ypenburg in het 

4
4
8
0
0
0

4
4
8
0
0
0

4
4
9
0
0
0

4
4
9
0
0
0

4
5
0
0
0
0

4
5
0
0
0
0

4
5
1
0
0
0

4
5
1
0
0
0

4
5
2
0
0
0

4
5
2
0
0
0

83000

83000

84000

84000

85000

85000

86000

86000

87000

87000

N

N:\Lopende Projecten\1941 BO 8 defensieterreinen West-Nederland\1_Kaarten\Workspaces\Joost Dourleinkazerne_Locatiekaart.qgz (2020-01-29)

Figuur 1.1
Het onderzoeksgebied (rood kader) op een 
topografische kaart van Den Haag en omgev-
ing (Bron: PDOK).
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oosten. Het gehele terrein beslaat een oppervlak van ongeveer 5 ha en omvat onder 

meer kantoorgebouwen, sportvelden en parkeerplaatsen. Het complex is sinds 2014 in 

gebruik voor het Civil-Military Cooperation Centre of Excellence (CCOE).

Er is op moment van schrijven nog geen concrete planvorming voor ontwikkelingen 

binnen het terrein.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wetten regelen de omgang met 

het archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem 

wordt verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen 

waaruit de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. 

Voor een dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch 

vooronderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied 

waardevolle vindplaatsen kunnen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende standaardrapportages.

Dit rapport betreft een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 

over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot 

een gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis van de resultaten kan het 

bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. Het 

bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA) 4.1, protocol 4002.
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Figuur 1.2
Situering onderzoeksgebied (rood kader) en 
omgeving op een luchtfoto (Bron: PDOK).
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Archol heeft van het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gekregen om bureauonder-

zoeken voor acht defensie terreinen op te stellen. De militaire waarden vanaf circa 

1850 zijn door Arjen Bosman van Military Legacy beschreven. De resultaten worden 

in aparte rapporten gerapporteerd. Het voorliggende rapport is opgesteld voor het 

kazerneterrein aan de Brasserskade in Den Haag.

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek

Projectnaam: Brasserskade

Archolprojectcode: DEF1941

Archis-zaaknummer: 4766246100

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
T.a.v. Iris Kaihatu
Sint Jacobsstraat 16
3511 BS Utrecht

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
Afdeling Archeologie
Van Kinsbergenstraat 85f
2518 GW Den Haag

Uitvoerder: Archol bv

Versie 2.0

Status:  Definitief

Goedkeuring bevoegd gezag Niet van toepassing volgens bevoegd gezag

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Den Haag

Plaats: Den Haag

Toponiem: Brasserskade

Coördinaten gebied: 84.886/ 449.526 (centrum)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 55.000 m2 

Huidig grondgebruik: Kazernegebouwen, parkeerplaatsen, loodsen, grasland, 
bos, sportvelden

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Zuid-
Holland

 

Tabel 1.1
Administratieve gegevens.



10 Brasserskade



Brasserskade    11

2 Bureauonderzoek 

2.1 Methodiek en beleidskader

2.1.1 Methodiek

De gemeente Den Haag heeft in 2011 een gemeentelijke beleidsnota archeologie 

2011-2020 opgesteld.1 Hierin is een archeologische beleidskaart opgenomen. Tevens 

heeft de gemeente een Gemeentelijke Onderzoeksagenda Archeologie opgesteld. De 

beleidskaart vormt de basis van het hier gepresenteerde bureauonderzoek. Daarnaast 

is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het raadplegen van aanvullende 

literatuur en van historisch kaartmateriaal van onder andere de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) en het Haags Gemeentearchief. Tevens is het archeologisch 

informatiesysteem (Archis) geraadpleegd om de bekende archeologische 

waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te brengen; met 

name die waarnemingen die ten tijde van het samenstellen van de beleidskaart nog 

niet bekend waren. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.1), protocol 4002.

2.1.2 Gemeentelijke beleid en ruimtelijke Ordening

Het onderzoeksgebied ligt binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Ypenburg’ 

(IMRO-idnr: NL.IMRO.0518.BP0183HYpenburg-51VA). Voor dit deel van het 

bestemmingsplan geldt geen dubbelbestemming archeologie. 

2.2 Landschappelijk kader

Tijdens het neolithicum ontstaan langs de Nederlandse kust diverse langgerekte 

strandwallen met een noord-zuid oriëntatie. De vorming van deze strandwallen en de 

bijkomende duinvorming is zeer belangrijk geweest voor de bewoningsmogelijkheden 

in dit deel van Nederland. Sporen van de oudste kustlijn zijn sinds de jaren negentig 

van de 20e eeuw op verschillende plekken in de regio Den Haag teruggevonden. De 

duintjes uit die tijd behoren tot de Laag van Ypenburg en boden nagenoeg allemaal 

gunstige bewoningsmogelijkheden tijdens het midden-neolithicum.2 In Ypenburg, 

op een locatie ten noorden van het onderzoeksgebied en gelegen op de top van een 

oud duin, zijn bewoningsresten gevonden die uit de periode van 3800 tot 3400 voor 

Chr. dateren. Deze, en andere recent ontdekte vindplaatsen in de omgeving, o.a. 

in Wateringen en Schipluiden-Harnaschpolder, geven aan dat op het moment dat 

het proces van westwaartse uitbouw van de kust nog in volle gang was, de mens al 

gebruik maakte van de mogelijkheden voor bewoning die deze ontwikkeling bood. De 

in Ypenburg aangetroffen sporen omvatte naast sporen van permanente bewoning 

ook een aantal begravingen. Het aangetroffen vondstmateriaal geeft aan dat men 

weliswaar vee hield, maar dat jacht, evenals het verzamelen van vruchten en noten, 

ook nog steeds belangrijk was. Aanwijzingen dat de bewoners graan verbouwden, zijn 

niet aangetroffen.3

Daarnaast hebben mariene invloeden ervoor gezorgd dat er diverse pakketten zand 

en klei, geologisch gezien behorende tot het Laagpakket van Wormer, zijn afgezet 

1  Gemeente Den Haag 2011.
2  Kerkhof 2012, 14.
3  Provinciale Onderzoeksagenda Zuid-Holland, 13.
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in de omgeving. Tot slot is vanaf het laat-neolithicum door een stijgende zeespiegel 

het gebied steeds natter geworden. De strandwallen en duinen vormden langzaam 

een gesloten kustbarrière. Het afwateren werd door het gesloten raken van de kust 

problematisch, waardoor achter het duinenlandschap een grootschalig veengebied 

ontstond. Deze veenvorming wordt geologisch gezien gerekend tot het Hollandveen 

Laagpakket.  

Op zowel de bodemkaart als de geomorfologische kaart is het onderzoeksgebied 

niet gekarteerd vanwege bebouwing (figuur 2.1 en figuur 2.2). Wel kan op basis van 

de gekarteerde delen ten noorden van het onderzoeksgebied een inzicht verkregen 

worden in de bodemopbouw en de geomorfologische eenheden die daar voorkomen. 

Geomorfologisch gezien bestaat de ondergrond daar uit een vlakte van getijdenafzet-

tingen (code: 2M72) die hoofdzakelijk  is ontstaan door mariene processen. Iets ten 

noordwesten van het onderzoeksgebied is nog een veenrestvlakte aanwezig (code: 

2M83) die is ontstaan door veenvorming. De bodem bestaat uit moerige eerdgronden 

(code: Wg en Wo), waarvan delen met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag 

op gerijpte zavel of klei. 

Ondanks dat het onderzoeksgebied niet is gekarteerd op bovenstaande kaarten kan er 

wel een inzicht in de ondergrond worden verkregen op basis van de geologische kaart 

van Den Haag en Rijswijk (figuur 2.3). Hierop worden de verschillende geologische 

lagen die in het gebied aanwezig zijn beschreven. Zo is te zien dat er in het onder-

zoeksgebied sprake is van drie verschillende geologische eenheden. Het gaat hierbij 

om eenheid 12: Afzettingen van het Laagpakket van Wormer die aan het maaiveld 

liggen. De top van de zandafzettingen van dit laagpakket of de Laag van Rijswijk 

liggen daar dieper dan 5,00 m -NAP. Meer naar het zuiden is geologische eenheid 13 

aanwezig: Afzettingen van het Laagpakket van Wormer liggen aan het maaiveld. De 

top van de zandafzettingen van het Laagpakket van Wormer of de laag van Rijswijk 
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Figuur 2.1
Het onderzoeksgebied (rood kader) en 
omgeving op een uitsnede van de geo-
morfologische kaart (Bron: Alterra).
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liggen daar ondieper liggen dan 5,00 m -NAP. Tot slot is er in het zuidelijk deel van 

het onderzoeksgebied sprake van geologische eenheid 14: De Laag van Ypenburg. Dit 

is een duinafzetting die eventueel bedekt is met een dunne laag zand of klei van het 

Laagpakket van Wormer.  

Op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is te zien dat de maaiveldhoogte 

binnen het onderzoeksgebied rond de 4,00 meter -NAP ligt. Het terrein ten noorden 

van het onderzoeksgebied heeft een maaiveldhoogte van ongeveer 3,60 meter -NAP 

terwijl de Brasserskade zelf, ten zuiden van het onderzoeksgebied, een stuk hoger ligt 

op ongeveer 1,60 meter -NAP. Dit is te verklaren doordat dit een oude dijk met kade is 

geweest.
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 (2020-01-29)

Complex Brasserskade_RD

terrein

pVc Weideveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen

Wo Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond| of moerige tussenlaag op niet-gerijpte zavel of klei

Wg Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond of moerige tussenlaag op gerijpte zavel of klei

vWz Moerige eerdgronden met een moerige bovengrond op zand

pMv81 Liedeerdgronden; klei, profielverloop 1

pMo50 Tochteerdgronden; zavel

pMo80 Tochteerdgronden; klei

pMn55A Kalkrijke leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5

pMn85C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

pMn55C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5

Mv41C Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, profielverloop 1

AWg Warmoezerijgronden (gerijpt)

AWo Warmoezerijgronden (ongerijpt)

Bebouwing

Bovenland

Water

Opgehoogd of opgespoten

Sterk vergraven 

Legenda

Figuur 2.2
Het onderzoeksgebied (rood kader) 
op een uitsnede van de geologische 
bodemkaart (Bron: Alterra).



14 Brasserskade

44
90

00

44
90

00

45
00

00

45
00

00

45
10

00

45
10

0084000

84000

85000

85000

86000

86000

N

-6
-3
3
6
15

Legenda

Figuur 2.3
Uitsnede van de geologische kaart van Den 
Haag en Rijswijk (Bron: Gemeente Den Haag).

Figuur 2.4
Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) met het plangebied in rood 
(Bron: AHN).



Brasserskade    15

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waardenkaart en onderzoeksagenda

Op de Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart (AWVK) van de gemeente 

Den Haag is voor het hele gemeentelijk grondgebied aangegeven waar wel en waar 

geen archeologische vindplaatsen verwacht worden, en wat dat betekent voor de eisen 

die de gemeente stelt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Volgens de Monumentenwet is 

archeologie aan de orde bij bodemingrepen van 100 m2 en meer. Gemeenten krijgen 

echter wel de mogelijkheid om daar van af te wijken, op basis van de plaatselijke 

situatie en in het belang van de archeologische monumentenzorg. Met de AWVK 

maakt Den Haag gebruik van deze wettelijke ruimte. Het gemeentelijk grondgebied 

is daarvoor onderverdeeld in drie categorieën: gebieden met archeologische 

waarde, gebieden met archeologische verwachting, en gebieden zonder waarde 

of verwachting. In de toelichting op de AWVK wordt gemotiveerd hoe deze zones 

tot stand zijn gekomen, welke informatie daarvoor is gebruikt en welke keuzes zijn 

gemaakt. De AWVK is daarmee de ruimtelijke basis voor de uitvoering van het Haagse 

archeologiebeleid. Op de kaart is aangegeven dat het onderzoeksgebied in een zone 

zonder archeologische waarde ligt (figuur 2.5).

2.3.2 Archeologische Monumentenkaart en provinciale waardekaarten

Op de Archeologische monumentenkaart (AMK) is te zien dat er geen archeologisch 

monument binnen het onderzoeksgebied valt. Ten oosten van het onderzoeksgebied 

is een deel van de Brasserskade aangegeven als monument (AMK-nummer 16186). Het 

gaat hier om een deel van een dijk met een zeer hoge archeologische waarde vanwege 

het feit dat de oude kade en dijk nog onder het huidige wegdek aanwezig zou zijn. Iets 

ten zuidwesten van het onderzoeksgebied ligt een AMK-terrein waarbinnen de resten 

van de 17e eeuwse Oude Broekmolen aanwezig zijn (AMK-nummer 16191). 

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Zuid-Holland worden 

er binnen het onderzoeksgebied geen specifieke cultuurhistorische waarden 

weergegeven. 
Figuur 2.5
Uitsnede archeologische waardenkaart van 
de gemeente Den Haag met het plangebied 
in rood (Bron:  gemeente Den Haag, afdeling 
Archeologie).
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2.3.3 Archis gegevens 

Binnen het onderzoeksgebied heeft nog niet eerder archeologisch onderzoek 

plaatsgevonden (figuur 2.6). Er zijn ook geen archeologische waarnemingen bekend. 

In de directe omgeving zijn die er wel. Zo is ten westen van het onderzoeksgebied, aan 

de Vrijeban, door de archeologische werkgroep Rijswijk tijdens een veldkartering een 

aantal laatmiddeleeuwse scherven gevonden (identificatienummer 3101873100). 

Even ten noorden van het onderzoeksgebied is door RAAP een veldkartering 

uitgevoerd in het teken van de ontwikkeling van woonwijk Ypenburg (identificatie-

nummer 2026096100). Daarbij zijn op ongeveer 50 meter ten noorden van het onder-

zoeksgebied ter hoogte van de Arnostraat diverse vondsten gedaan uit de volle en late 

middeleeuwen in een lage veenrestrug (identificatienummer 2956844100). Het gaat 

hierbij voornamelijk om kogelpot-, Pingsdorf-, Paffrath- en roodbakkend aardewerk.4

In 2007 heeft Bureau Monumentenzorg en Archeologie Rijswijk een bureau- en 

booronderzoek uitgevoerd voor een onderzoeksgebied aan de Vrijeban in Rijswijk 

(identificatienummer 2166161100). Dit gebied ligt ongeveer 100 meter ten westen van 

het huidige onderzoeksgebied. De conclusie van het onderzoek was dat er een zeer 

geringe kans op het aantreffen van archeologische resten binnen het terrein. Op basis 

van de geologische situatie bestond reeds een zeer lage verwachting met betrekking 

tot bewoningsresten uit de prehistorie vanwege het feit dat de locatie te nat zou zijn 

4  Oude Rengerink 1996, 34.
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Figuur 2.6
Archis waarnemingen en onderzoeken (blau-
we lijnen) met de locatie van het plangebied 
(rood kader) op de Nieuwe geologische kaart 
van Den Haag en Rijswijk. (Bron: RCE; Den 
Haag/Rijswijk).
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geweest om bewoning mogelijk gemaakt te hebben. Het overige bodemprofiel is 

nagenoeg geheel vergraven en daarmee de kans om nog archeologische resten uit 

de periode voor de veenwinning aan te treffen. Er is geen aanleiding gezien om in het 

plangebied aanvullend archeologisch onderzoek uit te voeren.5

2.3.4 Historische gegevens plangebied 

Het onderzoeksgebied is gelegen in het zuidelijk deel van de gemeente Den Haag 

langs de Brasserskade. De Brasserskade is van oudsher een ontginningsas en 

verbinding tussen Delft en Nootdorp. Het onderzoek is gelegen in de droogmakerij 

Nieuwe Broekpolder. Tot ongeveer 1400 was de zorg voor de waterhuishouding in het 

gebied in handen van het Hoogheemraadschap Midden-Delfland en de ambachtsbe-

sturen Toen rond 1400 de problemen op waterkundig gebied toenamen door onder 

meer inklinking van de bodem, werd besloten om molenmeesters aan te stellen om 

zorg te dragen voor bemaling en de molens.6 Ook hadden de molenmeesters de taak 

om zorg te dragen voor de aanbesteding en goede uitvoering van onderhoud aan 

kaden en watergangen. Tot de 19e eeuw behoorden de Broekpolders tot het ambacht 

Rijswijk en de heerlijkheid Vrijeban. In 1921 werd Vrijeban geannexeerd door Delft. 

Rond 1690 maakten verveners een begin met het steken en baggeren van veen en turf 

in de zuidoostelijke hoek van de

Nieuwe Broekpolder.7 Later breidde de veenplassen zich in zuidelijke richting uit. 

Hierbij is ook een deel van het onderzoeksgebied afgegraven en/ of geërodeeerd door 

afkalving van de kades. Dit verschil is ook te zien op de kaarten van Kruikius, waar het 

onderzoeksgebied nog deels land is, en de Kadastrale Minuut waarop te zien is dat een 

groot deel van het land is verdwenen (zie hoofdstuk 1.3.5.).

In 1869 is besloten om het gebied in te poleren en droog te malen. In 1871 werd 

vervolgens een gemaal in gebruik genomen waarna in 1873 de droogmaking der 

plassen werd voltooid.8  Aangenomen mag worden dat toen ook het onderzoeksgebied 

weer in zijn geheel droog kwam te staan. 

Op de historische kaart van Kruikius uit 1712 is te zien dat het onderzoeksgebied is 

ingeklemd tussen de Brassers- of Statskade en ‘de Zeyde’ (figuur 2.7). Met name 

de noordoostzijde van het terrein lijkt al onder water te staan ten gevolge van de 

vervening van het gebied zoals hierboven omschreven. Er zijn op de kaart geen 

aanwijzingen te zien voor historische bebouwing. Een stuk naar het zuidwesten toe ligt 

de Oude Broeksmolen. 

Op de Kadastrale Minuut uit 1811-1832 is te zien dat nagenoeg het hele onderzoeksge-

bied uit water bestaat (figuur 2.8). Alleen langs de Brasserskade is een strook grond te 

zien. Net buiten het onderzoeksgebied is de historische bebouwing van Brasserskade 

227 te herkennen. Na de inpoldering van het gebied is het terrein onderdeel van de 

Nieuwe Broekpolder. Er is dan nauwelijks historische bebouwing op het terrein te 

herkennen (figuur 2.9). Gedurende de 20e eeuw wordt het terrein wel bebouwd. Op 

topografische kaarten is te zien dat er diverse gebouwen aanwezig zijn (figuur 2.10). 

Dit zijn mogelijk de gebouwen die ook te herkennen zijn op historische foto’s van 

de RAF uit 1944.Binnen de contouren van het onderzoeksgebied zijn daarop diverse 

gebouwen te onderscheiden (figuur 2.11). Duidelijk te zien zijn ook de boerderijen ter 

5  Holthausen 2007, 11.
6  Van Tuyl 1997, 4.
7  Van Tuyl 1997, 12.
8  Van Tuyl 1997, 13.
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Figuur 2.8
Het plangebied, rood omkaderd, geprojecteerd op de Kadastrale Minuut uit 1811-1832 (Bron: RCE)

Figuur 2.7
Uitsnede van de kaart van Kruikius uit 1712 met het plangebied rood omkaderd  (Bron: TU Delft).
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hoogte van Brasserskade 227 en de noordelijk gelegen Ypenburg Hoeve. Centraal in het 

gebied lijken nog twee boerderijen met bijgebouwen te staan. Het terrein lijkt verder 

in gebruik te zijn als tuin en opslag. Opvallend is een grote loods in het zuidwesten 

van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de huidige toegangspoort. Net buiten het 

onderzoeksgebied zijn tevens diverse loopgraven te herkennen die in relatie staan tot 

het oude vliegveld Ypenburg.
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Figuur 2.9
Uitsnede van het Bonneblad uit 1900 met het 
plangebied (rood) (Bron: Kadaster)
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Figuur 2.10
Uitsnede van de topografische kaart 
(1:25.000) met het plangebied (rood) uit 
1970 (Bron: Kadaster)
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2.3.5 Militaire geschiedenis 

Het Brasserskadecomplex ligt net buiten het voormalige Nederlandse vliegkamp 

Ypenburg, waarvan de bouw in 1936 is gestart. Het vliegveld werd globaal begrensd 

door Rijksweg 13, Rijksweg 12, Rijksweg 4 (na het gereedkomen hiervan) en de 

Brasserskade. Tijdens de meidagen van 1940 is hier, net als bij de andere vliegvelden 

rondom Den haag zoals Ockenburgh en Valkenburg een zware strijd gevoerd tegen 

Duitse luchtlandingseenheden. De Duitse Fallschirmjäger waren ten noorden, westen 

en zuiden (nabij de Brasserskade) geland. Deze moesten uiteindelijk na heftige strijd 

het onderspit delven, maar het stond de capitulatie van de Nederlanders uiteindelijk 

niet in de weg. 

Tijdens de bezettingsjaren is het vliegveld, als Flugplatz Den Haag vooral gebruikt voor 

koeriers- en transportdiensten, zoals voor hooggeplaatste Duitse functionarissen die 

Den Haag als einddoel hadden. Het is in zeer beperkte mate gebruikt als basis van een 

gevechtseenheid. Maar dat laat onverlet dat het regelmatig is aangevallen door de 

geallieerde luchtmachten, die elk vliegveld tot doel hadden. Maar dit hield begin 1943 

op toen duidelijk was dat het vliegveld door de Duitsers zelf onbruikbaar was gemaakt. 

Het zou daarna in maart 1945 nog wel gebruikt worden als lanceerbasis van V1 raketten 

op Londen. Tussen 29 april en 8 mei 1945 wordt het als locatie gebruikt voor de voed-

seldroppingen. Na de bevrijding wordt het vliegveld hersteld en krijgt het vanaf 1946 

een civiele bestemming. 

Bouwsporen van het vliegveld of diens beveiliging reiken niet tot aan de Brasserskade. 

Eventueel zijn wel verspreide sporen van de strijd, bombardementen en voedsel-

droppings te verwachten, mits deze niet voorafgaand aan de moderne bouw zijn 

verwijderd.

Het voormalige Instituut Defensieleergangen was gehuisvest aan de Brasserskade. 

Het complex, gebouwd in de jaren ’90 en uitgebreid in 2004, is nu in gebruik door de 

NAVO. Het complex is nog steeds in handen van Defensie.

Figuur 2.11
Luchtfoto uit 1944 waarop het zuidelijk deel 
van voormalig vliegveld Ypenburg te zien is. 
Het onderzoeksgebied aan de Brasserskade is 
centraal op de afbeelding te zien in het rode 
kader. Ten noorden ervan zijn op diverse plek-
ken loopgraven te zien (pijlen) (Bron: beeld-
bank Haags Gemeentearchief ).
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2.3.6 Verstoringsinformatie plangebied

In het Bodemloket staat vermeld dat de resultaten van de evaluatie van een sanering 

uit 2018 en 2019 door Arnicon bv geven aan dat de vastgestelde verontreiniging 

voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet bodembescherming.  Op de versto-

ringskaarten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is te zien dat het gebied 

bekend staat als bebouwd terrein. Er zijn geen gegevens voorhanden waaruit blijkt dat 

het gebied grootschalig is vergraven of anderzijds is verstoord.

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de gegevens uit dit archeologisch bureauonderzoek kan een 

gespecificeerde archeologische verwachting worden opgesteld voor het onderzoeksge-

bied aan de Brasserskade 227a in Den Haag, gemeente Den Haag (Tabel 2.1). 

Het onderzoeksgebied is gelegen op getijdeafzettingen van het Wormer Laagpakket 

waaronder in het zuidwesten ook een oud duin (Laagpakket van Ypenburg) aanwezig 

is. Op het duintje kan gedurende het neolithicum bewoning aanwezig zijn geweest. 

Echter, gezien de relatief lage ligging van het onderzoeksgebied (ca. 3,5 m -NAP) en 

de verstoring die de huidige bebouwing eventueel heeft veroorzaakt is de verwachting 

voor deze periode laag. Het terrein is gedurende de late prehistorie tot en met de 

vroege middeleeuwen onderdeel geweest van een uitgestrekt en over het algemeen 

onbewoonbaar veenmoeras. De kans op het aantreffen van sporen uit deze periode is 

laag. In de late middeleeuwen wordt het gebied vervolgens ontgonnen. In de nieuwe 

tijd is het gebied vervolgens verveend waarbij een deel onder water kwam te staan 

en dus is verstoord. Er zijn wel een paar smalle aantal stroken land intact gebleven, 

met name direct langs de Brasserskade. Hierop is op historisch kaartmateriaal tot aan 

de 20e eeuw echter geen bebouwing te zien. Er is een lage verwachting op sporen 

uit de periode tot de 20e eeuw. Op historische foto’s is halverwege de 20e eeuw wel 

bebouwing te zien, deze staan deels nog op het terrein. Ook zijn er ten noorden van 

het onderzoeksgebied diverse sporen uit de Tweede Wereldoorlog te herkennen, zoals 

loopgraven. Binnen het onderzoeksgebied zijn deze niet herkend. De verwachting op 

het aantreffen van sporen uit de 20e eeuw wordt dan ook hoog geacht maar zullen 

vooralsnog geen nieuwe informatie opleveren. 

Periode Verwachting Diepte t.o.v. maaiveld Aard van de sporen

Paleolithicum – mesolithicum laag n.v.t. n.v.t.

Neolithicum laag Onder maaiveld of  
Wormer pakket.

n.v.t.

Bronstijd – nieuwe tijd tot 1900 laag n.v.t. n.v.t.

nieuwe tijd vanaf 1900 hoog Direct onder maaiveld Paalsporen, muurwerk, 
waterputten, kuilen, kades, 
beschoeiingen, ophogingsla-
gen, aardewerk, glas, bot, 
baksteen, leer, metaal

Tabel 2.1
Gespecificeerde archeologische verwachting.
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3 Conclusie en selectie-advies

3.1 conclusie

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Archol bv een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd naar een onderzoeksgebied aan de Brasserskade 

227a in Den Haag, gemeente Den Haag. Het gaat hierbij om een kazerneterrein die 

momenteel in gebruik is als hoofdonderkomen voor het Civil-Military Cooperation 

Centre of Excellence (CCOE).

Het onderzoeksgebied is gelegen op getijdeafzettingen van het Wormer Laagpakket 

waaronder in het zuidwesten ook een oud duin (Laagpakket van Ypenburg) aanwezig 

is. Op het duintje kan gedurende het neolithicum bewoning aanwezig zijn geweest. 

Echter, gezien de relatief lage ligging van het onderzoeksgebied (ca. 3,5 m -NAP) en 

de verstoring die de huidige bebouwing eventueel heeft veroorzaakt is de verwachting 

voor deze periode laag. Het terrein is gedurende de late prehistorie tot en met de 

vroege middeleeuwen onderdeel geweest van een uitgestrekt en over het algemeen 

onbewoonbaar veenmoeras. De kans op het aantreffen van sporen uit deze periode is 

laag. In de late middeleeuwen wordt het gebied vervolgens ontgonnen. In de nieuwe 

tijd is het gebied vervolgens verveend waarbij een deel onder water kwam te staan 

en dus is verstoord. Er zijn wel een paar smalle aantal stroken land intact gebleven, 

met name direct langs de Brasserskade. Hierop is op historisch kaartmateriaal tot aan 

de 20e eeuw echter geen bebouwing te zien. Er is een lage verwachting op sporen 

uit de periode tot de 20e eeuw. Op historische foto’s is halverwege de 20e eeuw wel 

bebouwing te zien, deze staan deels nog op het terrein. Ook zijn er ten noorden van 

het onderzoeksgebied diverse sporen uit de Tweede Wereldoorlog te herkennen, zoals 

loopgraven. Binnen het onderzoeksgebied zijn deze niet herkend. De verwachting op 

het aantreffen van sporen uit de 20e eeuw wordt dan ook hoog geacht maar zullen 

vooralsnog geen nieuwe informatie opleveren. 

3.2 Selectie-advies

Op basis van het bureauonderzoek naar het onderzoeksgebied aan de Brasserskade 

227a in Den Haag wordt geadviseerd om bij toekomstige geen archeologisch ver-

volgonderzoek uit te voeren. Mocht er tijdens toekomstige werkzaamheden toch 

archeologische sporen worden aangetroffen dan dient het bevoegd gezag (de afdeling 

Archeologie van de gemeente Den Haag) hiervan op de hoogte te worden gesteld, 

conform de Erfgoedwet.

Ondanks dat het bureauonderzoek met alle zorgvuldigheid is opgesteld is niet 

uitgesloten dat er onverhoopt toch archeologische resten aanwezig blijken te zijn. 

Indien er bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht archeologische 

resten worden aangetroffen, dan dient hiervan conform artikel 5.10 en 5.11 van de 

Erfgoedwet melding gedaan te worden bij het bevoegd gezag.

Dit rapport is ter toetsing voorgelegd aan het de gemeente Den Haag ter toetsing. 

Deze heeft medegedeeld dat voor het terrein formeel geen onderzoeksverplichting 

geld in het vigerende bestemmingsplan (d.d. 7 mei 2020) en daarom geen formele 
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toetsing van het rapport zal plaatsvinden. Het rapport wordt wel als inhoudelijk stuk 

geaccepteerd ten behoeve van actualisaties van de AWVK van de gemeente.9

9  Email dhr. H. Simons van dienst Stadsbeheer, gemeente Den Haag, d.d. 7 mei 2020.
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Figurenlijst

Figuur 1.1: Het onderzoeksgebied (rood kader) op een topografische kaart van Den 

Haag en omgeving (Bron: PDOK).

Figuur 1.2: Situering onderzoeksgebied (rood kader) en omgeving op een luchtfoto 

(Bron: PDOK).

Figuur 2.1: Het onderzoeksgebied (rood kader) en omgeving op een uitsnede van de 

geomorfologische kaart (Bron: Alterra).

Figuur 2.2: Het onderzoeksgebied (rood kader) op een uitsnede van de geologische 

bodemkaart (Bron: Alterra).

Figuur 2.3: Uitsnede van de geologische kaart van Den Haag en Rijswijk (Bron: 

Gemeente Den Haag).

Figuur 2.4: Uitsnede uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) met het 

plangebied in rood (Bron: AHN).

Figuur 2.5: Uitsnede archeologische waardenkaart van de gemeente Den Haag met het 

plangebied in rood (Bron:  gemeente Den Haag, afdeling Archeologie).

Figuur 2.6: Archis waarnemingen en onderzoeken (blauwe lijnen) met de locatie van 

het plangebied (rood kader) op de Nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk. 

(Bron: RCE; Den Haag/Rijswijk).

Figuur 2.7: Uitsnede van de kaart van Kruikius uit 1712 met het plangebied rood 

omkaderd  (Bron: TU Delft).

Figuur 2.8: Het plangebied, rood omkaderd, geprojecteerd op de Kadastrale Minuut uit 

1811-1832 (Bron: RCE)

Figuur 2.9: Uitsnede van het Bonneblad uit 1900 met het plangebied (rood) (Bron: 

Kadaster)

Figuur 2.10: Uitsnede van de topografische kaart (1:25.000) met het plangebied (rood) 

uit 1970 (Bron: Kadaster)

Figuur 2.11: Luchtfoto uit 1944 waarop het zuidelijk deel van voormalig vliegveld 

Ypenburg te zien is. Het onderzoeksgebied aan de Brasserskade is centraal op de 

afbeelding te zien in het rode kader. Ten noorden ervan zijn op diverse plekken 

loopgraven te zien (pijlen) (Bron: beeldbank Haags Gemeentearchief).

Tabellenlijst

Tabel 1.1: Administratieve gegevens.

Tabel 2.1: Gespecificeerde archeologische verwachting.
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Bijlage 1 Tijdstabel
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Bijlage 2 Gebruikte bronnen

Bron Geraadpleegd Motivatie (wanneer niet 
gebruikt)

Verplichte bronnen

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) Ja

Archis Ja

Historische kaarten Ja

gemeentelijke beleids/verwachtingskaarten (indien aan-
wezig)

Ja

Niet-Verplichte bronnen 
(beredeneerde keuze)

Centraal Monumenten Archief (CMA) nee

Centraal of archeologisch archief (CAA) nee

Cultuur Historische waardenkaart (CHW) ja

Bodemkaart van Nederland, schaal minimaal 1:50.000 ja

Gedetailleerde geologische- of bodemkaarten ja  

Oude kadasterkaarten ja

Topografische kaart van Nederland ja

Beeldmateriaal voor bouwhistorie ja

Milieukundig bodemonderzoek ja

Archeologische en overige cultuurhistorische rapporten 
binnen het onderzoeksgebied

ja

Lucht- en satellietfoto’s ja

Archieven ja

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ja

Amateur-archeologen nee

Gebiedsgerichte specialisten nee

Eigenaar en gebruiker Ja Informatie via opdrachtgever

Provinciale depots nee
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Bijlage 3 Topografie Complex Brasserkade



Brasserskade    31



k

B19

B22A

RS1 RS2

TR1A

WA

TR

TR10

B23

GB

B22

A

B

Topografie

     
Schaal: 1:2250
Datum: 20 maart 2019

Rijksvastgoedbedrijf
Hoewel aan de totstandkoming van deze vastgoedgegevens de uiterste zorg is besteed, aanvaardt het
Rijksvastgoedbedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onduidelijkheden of onvol-
komenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

(A3)

37E03 COMPLEX BRASSERSKADE
   
  
   
   
   

0 20 40 60 80 100m.

³²

Legenda

k Hoofdingang

Objectgrens

Gebouwen

Ondergrondse gebouwen




	voorkant
	Rapport 515_binnenwerk_v1
	Bijlage 3
	achterkant

