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Samenvatting

In op dracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Archol bv een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd naar een onderzoeksgebied aan de Sloterweg 400 te 

Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer. Het gaat hierbij om het terrein van de 

huidige Koningin Máximakazerne, momenteel in gebruik als hoofdonderkomen voor 

de Koninklijke Marechaussee. 

Het onderzoeksgebied is gelegen op getijdeafzettingen van het Wormer Laagpakket. 

Hierop kan gedurende het neolithicum bewoning aanwezig zijn geweest maar de 

verwachting op het aantreffen van dergelijke sporen is laag. Het terrein is gedurende 

de late prehistorie onderdeel geweest van een uitgestrekt en over het algemeen 

onbewoonbaar veenmoeras waarin zich later het Haarlemmermeer heeft ontwikkeld. 

De kans op het aantreffen van sporen uit deze periode is laag maar in theorie zouden 

er in het onderzoeksgebied sporen aanwezig kunnen zijn die verband houden met 

de historische scheepvaart, zoals scheepswrakken of overboord geslagen goederen. 

Het meer is in de periode 1849-1852 ingepolderd en drooggelegd. Nadien is het 

in gebruik geweest als akkerland en hebben er diverse historische boerderijen en 

bijbehorende gebouwen op gestaan. Deze zijn voorafgaand aan of tijdens de aanleg 

van het kazerneterrein verdwenen. De mogelijkheid bestaat dat er nog resten van deze 

historische bebouwing en bijbehorende randstructuren in de ondergrond aanwezig 

zijn. Hierdoor is er een hoge verwachting op het aantreffen van dergelijke sporen.

Advies
Op basis van het archeologisch bureauonderzoek kan gesteld worden er een lage 

verwachting geldt op het aantreffen van archeologische vondsten uit nagenoeg 

alle perioden. Alleen voor de Nieuwe tijd, met name de periode 1850-2000, is de 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten hoog. Het gaat daarbij om 

de restanten van historische boerenerven uit de 19e eeuw of jonger. Echter, in het 

bestemmingsplan ‘Schiphol’ is opgenomen dat boerderijen uit de 19e eeuw in de 

directe omgeving (de Haarlemmermeer) nog in aanzienlijke aantallen aanwezig zijn 

en bovendien nog in onverstoorde staat verkeren. In dergelijke omstandigheden zijn 

de mogelijke resten van funderingen van een afgebrande of afgebroken boerderij uit 

dezelfde periode nauwelijks als ‘behoudenswaardig bodemarchief’ aan te merken. Het 

advies van Archol is daarom dat vervolgonderzoek binnen het onderzoeksgebied niet 

geadviseerd. Wanneer er tijdens toekomstige bouwactiviteiten toch archeologische 

resten aangetroffen worden dan dient het bevoegd gezag (de gemeente 

Haarlemmermeer), conform de Erfgoedwet, hiervan op de hoogte te worden gesteld.

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.

Selectiebesluit gemeente Haarlemmermeer
Op basis van de bevindingen van dit onderzoek heeft de gemeente Haarlemmermeer 

een formeel besluit genomen. Namens de gemeente Haarlemmermeer heeft 

diens adviseur, NMF Erfgoedadvies, het rapport beoordeeld, maar heeft een ander 

selectie-advies dan Archol. Er dient wel een verkennend booronderzoek uitgevoerd te 

worden, om de volgende reden:
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In het rapport is de dieper gelegen Pleistocene ondergrond niet gespecificeerd 

meegenomen in de landschap- en archeologische verwachtingen. Daar is binnen de 

Haarlemmermeer dan ook nagenoeg niets over bekend. Aangezien het hier om een 

aanzienlijk plangebied gaat en de toekomstige planvorming nog niet duidelijk is, is het 

aan te bevelen om naar dit dieper gelegen landschap in ieder geval een verkennend 

booronderzoek uit te laten voeren om de aard daarvan in beeld te krijgen.
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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 de Koningin Máximakazerne in Badhoevedorp 

(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. 
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Figuur 1.1
Ligging plangebied (Bron: Top25 Kadaster).
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

De Koningin Máximakazerne is gelegen aan de Sloterweg 400 in Badhoevedorp, 

gemeente Haarlemmermeer (figuur 1.2). Het gaat om een ommuurd 

gebouwencomplex dat wordt omsloten door de Sloterweg in het noordenwesten, 

een agrarisch perceel in het noordoosten, een sloot en rijksweg A4 in het zuidoosten 

en een klein agrarisch perceel in het zuidwesten. Het gehele terrein beslaat een 

oppervlak van ongeveer 6 ha en omvat onder meer kantoorgebouwen, sportvelden en 

parkeerplaatsen. Het complex is vanaf 2013 in gebruik genomen als kazerne voor de 

Koninklijke Marechaussee. 

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.
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Figuur 1.2
Situering van het onderzoeksgebied (rood 
kader) en omgeving op een bron luchtfoto 
(Bron: PDOK).
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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.

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 de 

Koningin Máximakazerne in Badhoevedorp.

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek

Projectnaam: Koningin Máximakazerne

Archolprojectcode: DEF1941

Archis-zaaknummer: 4766238100

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

Bevoegd gezag: Gemeente Haarlemmermeer
Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

Adviseur bevoegd gezag: Dhr. B. Voormolen (NMF Erfgoedadvies)

Uitvoerder: Archol bv

Versie 3.0 

Status:  Definitief

Provincie: Noord-Holland

Gemeente: Haarlemmermeer

Plaats: Badhoevedorp

Toponiem: Koningin Máximakazerne

Coördinaten gebied: 112.198/ 481.865

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 60.000 m2 

Huidig grondgebruik: Grasland, kantoorgebouwen, parkeerplaatsen

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal depot voor bodemvondsten Noord-Holland

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Bureauonderzoek Koningin Máximakazerne

2.1 Methodiek en beleidskader

2.1.1 Methodiek

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2011 een nota ‘Beleid Cultureel Erfgoed 

Gemeente Haarlemmermeer’ opgesteld.1 Hierin is een beleidsvoornemen archeologie 

en een archeologische beleidskaart opgenomen. Deze 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 Noord-Hollands Archief. 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. 

2.1.2 Gemeentelijke beleid en ruimtelijke ordening

Het onderzoeksgebied ligt binnen een terrein waar bestemmingsplan ‘Schiphol’ (NL.

IMRO.0394.BPGsplschiphol0000-C001, vastgesteld op 27-02-2013) van kracht is. 

Binnen dit bestemmingsplan is geen archeologische dubbelbestemming opgenomen 

vanwege de zeer lage verwachting op het aantreffen van archeologische waarden.2 

Binnen het gebied van het bestemmingsplan is sprake van een hoge verwachting voor 

het aantreffen van onverstoorde resten van een 19e-eeuwse boerderij op één locatie. 

Er wordt echter gesteld dat boerderijen uit de 19e eeuw in de directe omgeving (de 

Haarlemmermeer) nog in aanzienlijke aantallen aanwezig zijn en bovendien nog 

in onverstoorde staat. In dergelijke omstandigheden zijn de mogelijke resten van 

funderingen van een boerderij uit dezelfde periode nauwelijks als ‘behoudenswaardig 

bodemarchief’ aan te merken.

Binnen de beleidskaart van de gemeente geldt voor het onderzoeksgebied een regime 

van de derde categorie: hier is sprake van een geringe archeologische verwachting. 

Er moet rekening gehouden worden met archeologie bij plannen groter dan 10.000 

m2. In de bijbehorende beleidsnota is dit aangevuld met betrekking tot de dieper 

gelegen pleistocene ondergrond: “Let op: Pleistocene ondergrond; In een groot deel 

van de Haarlemmermeer is op grote diepte de nog intacte top van de Pleistocene 

ondergrond aanwezig. Hier kunnen sporen van Paleolithicum en Mesolithicum aanwezig 

zijn. Ongeacht het geldende archeologieregime zal bij ontwikkelingen die de mogelijkheid 

bieden tot onderzoek van deze laag (bijvoorbeeld bij grootschalige ondergrondse 

bouwwerken zoals parkeerkelders) archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.”3

1  Gemeente Haarlemmermeer, Nota Beleid Cultureel Erfgoed Gemeente Haarlemmermeer 2011.
2  Gemeente Haarlemmermeer; Toelichting bestemmingsplan ‘Schiphol’ 2013, 84.
3  Gemeente Haarlemmermeer, Nota Erfgoed op de Kaart 2011, 88.
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2.2 Landschappelijk kader

Tijdens het neolithicum ontstaan langs de Noord-Hollandse kust diverse langgerekte 

strandwallen met een noord-zuid oriëntatie. Een van de meest inlandse strandwallen 

ligt in het uiterste westen van de gemeente Haarlemmermeer, ter hoogte van 

Zwaanshoek en Bennebroek. Achter deze strandwallen ontstond een uitgebreid 

kwelderlandschap met lagunaire afzettingen, wadafzettingen, geulen en kreken. 

De afzettingen, voornamelijk bestaande uit opeenvolgende lagen van zand en klei, 

worden gerekend tot het Wormer Laagpakket uit de Naaldwijk Formatie.4 Door 

de grote aanvoer van zand werd het gebied achter de strandwalen steeds verder 

afgesloten van de zee. In combinatie met een stijgende zeespiegel raakte het 

achterland steeds natter en ontstond er in West-Nederland een groot veenmoeras, 

beter bekend als de Basisveen Laag. Deze veenlaag is onderdeel van de Nieuwkoop 

Formatie en vormt zich vanaf het laat-neolithicum.

Door verschillende zee-inbraken werden gedurende de late prehistorie vanuit 

West-Friesland en het oer-IJ gebied gaten geslagen in het veenlandschap. Nadat 

de nauwe verbindingen met zee weer dichtslibden bleven enkele meren bestaan, 

waaronder het Flevo Meer (nu IJsselmeer) en het Haarlemmermeer. Door erosies 

van de oevers konden de meren zich in de daaropvolgende Romeinse tijd en de 

middeleeuwen zelfs uitbreiden.  

Vanaf de 15e eeuw zijn de eerste meren drooggemalen met behulp van windmolens. 

Grote meren die gedurende de 17e eeuw werden drooggemalen zijn onder andere de 

Beemster en de Schermer. Uiteindelijk is de Haarlemmermeer in 1849-1852 het eerste 

meer dat is drooggelegd door middel van stoomgemalen.5 

4  Berendsen 2011, 251.
5  Berendsen 2011, 298.
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Figuur 2.1
Geomorfologische kaart van het plangebied 
(rood) en omgeving (Bron: Alterra).
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Op de geomorfologische kaart van Nederland is het onderzoeksgebied gekarteerd als 

vlakte van getijdenafzettingen (code 2M72), ontstaan door mariene processen (figuur 

2.1). Op de bodemkaart is te zien dat het terrein gekarteerd is als kalkrijke leek- of 

woudeerdgronden bestaande uit klei (figuur 2.1). Op basis van een aantal boringen 

die geregistreerd staan in het DINO Loket kan worden aangenomen dat de Wormer-

afzettingen zich direct onder het maaiveld bevinden. Sporen van het basisveen zijn 

aanwezig op ca. 6,00 meter -mv (ca. 10 meter -NAP). 

Onderzoek in de omgeving heeft aangetoond dat rondom de vijfde baan van Schiphol 

het kwelderlandschap in zijn algemeenheid uit zandig materiaal opgebouwd is. De 

kreekruggen worden geflankeerd door zandige oeverwallen waarbij de kreken zelf met 

meer kleiig materiaal zijn opgevuld.6 

6  Schute 1997, 16.
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Koningin Máximakazerne

terrein

hVs Koopveengronden op veenmosveen

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

Zn21 Vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

pMn55A Kalkrijke leek-/woudeerdgronden; zavel, profielverloop 5

pMn85A Kalkrijke leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

pMn85C Kalkarme leek-/woudeerdgronden; klei, profielverloop 5

Mn12A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 2

Mn15A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5

Mn25A Kalkrijke poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

Mn35A Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5

Mn45A Kalkrijke poldervaaggronden; zware klei, profielverloop 5

Mn52C Kalkarme poldervaaggronden; zavel, profielverloop 2

Mn25C Kalkarme poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5

Mn85C Kalkarme poldervaaggronden; klei, profielverloop 5

Bebouwing

Water

Legenda

Figuur 2.2
Bodemkaart van het plangebied (rood) 
(Bron: Alterra).
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Op het Actueel hoogtebestand Nederland (AHN) is ten noorden van het onderzoeksge-

bied nog een krekensysteem in het landschap te herkennen door lichte hoogteverschil-

len in het maaiveld dat daar rond de 4,50 meter -NAP ligt (Figuur 2.3). Het onderzoeks-

gebied zelf ligt op ca. 3,70 meter -NAP. Het is dan ook aannemelijk dat het terrein van 

het onderzoeksgebied is opgehoogd tijdens de bouw van het kazernecomplex.
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Figuur 2.3
Uitsnede AHN met het plangebied (rood)  
(Bron: AHN).

Figuur 2.4
Uitsnede archeologische beleidskaart van 
de gemeente Haarlemmermeer. De locatie 
van het onderzoeksgebied is schematisch 
weergegeven met een rode cirkel (Bron: 
gemeente Haarlemmermeer). 



Koningin MáxiMaKazerne    15

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waardenkaart 

Om de kwaliteit en omvang van het bodemarchief inzichtelijk te maken en de 

archeologische belangenafweging in het ruimtelijk ordeningsproces zo werkbaar 

mogelijk te houden heeft de gemeente Haarlemmermeer een ‘Archeologische 

Beleidskaart Haarlemmermeer’ opgesteld (Figuur 2.4). Met deze kaart geeft het 

gemeentebestuur aan in welke gebieden grondverstorende activiteiten van een 

bepaalde omvang vergunningsplichtig zijn. De beleidskaart is als onderlegger voor 

het opstellen en herzien van bestemmingsplannen opgesteld. Zij dient tevens als 

onderlegger voor de besluitvorming inzake de vergunningverlening.

In de gemeente Haarlemmermeer zijn op bescheiden schaal archeologische waarden 

aangetoond. Op een aantal plaatsen is bij nieuwe ontwikkelingen, vooral als deze 

grootschalig zijn, verkennend archeologisch onderzoek vereist. De gemeente voert dan 

ook een beleid dat in eerste instantie gericht is op behoud van waardevolle elementen 

en structuren. Voor het grondgebied van de gemeente wordt een beleid gevoerd 

waarbij de omvang van de bodemverstorende activiteit bepalend is. Dit betekent 

dat slechts bij werkzaamheden die een bepaalde maat te boven gaan rekening 

hoeft te worden gehouden met archeologische waarden. Daarbij wordt een indeling 

gehanteerd in verschillende categorieën “Archeologisch waardevol gebied”, elk met 

eigen criteria van ontheffing. Beneden de in de criteria genoemde omvang hoeft met 

archeologische waarden geen rekening te worden gehouden. Daarbij wordt wel de 

kanttekening gemaakt dat opgelet moet worden met betrekking tot de “Pleistocene 
ondergrond; In een groot deel van de Haarlemmermeer is op grote diepte de nog intacte 
top van de Pleistocene ondergrond aanwezig. Hier kunnen sporen van Paleolithicum 
en Mesolithicum aanwezig zijn. Ongeacht het geldende archeologieregime zal bij 
ontwikkelingen die de mogelijkheid bieden tot onderzoek van deze laag (bijvoorbeeld bij 
grootschalige ondergrondse bouwwerken zoals parkeerkelders) archeologisch onderzoek 
worden uitgevoerd.”7

2.3.2 Archeologische Monumentenkaart en provinciale waardekaarten

Het onderzoeksgebied ligt niet binnen een archeologisch monument op de 

Archeologische Monumentenkaart. Ook in de directe nabijheid is geen archeologisch 

monumententerrein aanwezig. Op de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie 

van de provincie Noord-Holland ligt het onderzoeksgebied binnen een droogmakerij-

landschap van deelgebied Haarlemmermeerpolder. 

2.3.3 Archis3 gegevens 

Binnen het onderzoeksgebied is geen archeologisch onderzoek uitgevoerd dat 

geregistreerd staat in het landelijke registratiesysteem Archis3 (figuur 2.5). In de 

nabije omgeving zijn wel een aantal onderzoeken verricht. Het gaat hierbij om 

een bureauonderzoek en twee booronderzoeken. Het bureauonderzoek is in 2016 

uitgevoerd door Archeodienst Gelderland bv. Het gaat om een niet-rapportplichtige 

onderzoeksmelding. Tot op heden is hier ook geen rapportage van opgeleverd. 

Ongeveer 1400 meter naar het westen heeft RAAP in 1997 een booronderzoek 

uitgevoerd voor de aanleg van de Rijksweg A5 Zuid (zaakidentificatienummer 

7  Gemeente Haarlemmermeer, Nota Erfgoed op de Kaart 2011, 88.
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2009726100). Over een tracé van ca. 8 km zijn boringen gezet om een inzicht in de 

ondergrond te verkrijgen.8 

Op ongeveer dezelfde afstand van het onderzoeksgebied heeft RAAP in 1997 een 

veldkartering en een booronderzoek uitgevoerd ter voorbereiding van de aanleg 

van de vijfde baan (P5) van Schiphol (zaakidentificatienummer 2080528100). Het 

landschap in het gebied waar de vijfde baan zal worden aangelegd, bestaat uit een 

(voormalig) kweldergebied dat doorsneden werd door talloze kreken. De kreken zijn 

dichtgeslibd en tegenwoordig met hun oeverwallen als kleine ruggen in het landschap 

zichtbaar. Deze ruggen en oeverwallen hebben een lage tot matige archeologische 

verwachting voor bewoningssporen uit het Neolithicum (5300-2000 voor Chr.). Op 

grond van de geologische geschiedenis kunnen naast neolithische sporen mogelijk 

ook sporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd (vanaf ca. 1000 na Chr.) 

aangetroffen worden. Het veldonderzoek bestond uit een oppervlaktekartering en een 

karterend booronderzoek om de aanwezigheid van eventuele archeologische sporen 

te onderzoeken. Het krekensysteem binnen het onderzoeksgebied kon op deze wijze 

ook in kaart gebracht worden. Het onderzoek leverde geen aanwijzingen op voor de 

aanwezigheid van waardevolle archeologische vindplaatsen. Om deze reden is geen 

aanvullend archeologisch onderzoek aanbevolen.9

8  De Rooij & Soonius 1998
9  Schute 1998, 17.
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Figuur 2.5
Archis waarnemingen en onderzoeken (gele 
en oranje lijnen) met de locatie van het onder-
zoeksgebied in het rode kader (Bron: RCE).
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2.3.4 Historische gegevens

Het onderzoeksgebied ligt in het noorden van de gemeente Haarlemmermeer. De 

gemeente is vernoemd naar het voormalige Haarlemmermeer, dat hier tot 1849 

heeft gelegen. Het meer was onderdeel van een groot aantal binnenmeren. Er is in 

deze periode dus geen bebouwing binnen het onderzoeksgebied geweest maar de 

scheepvaart zorgt er wel voor dat er in die periode in en rondom het onderzoeksge-

bied schepen kunnen zijn vergaan of dat goederen en persoonlijke eigendommen 

overboord zijn geslagen. Vanaf de inpoldering van het Haarlemmermeer in 1849-1952 

is het landschap ingericht met diverse polderwegen, weteringen, een ringvaart en 

dijken. Ook zijn er drie (stoom)gemalen gebouwd om de polder droog te maken en 

droog te houden: De Leeghwater bij De Kaag, De Cruquius. Bij Heemstede en de 

Lynden bij Osdorp. Badhoevedorp ontleent zijn naam aan een 19e eeuwse boerderij 

‘De Badhoeve’ (figuur 2.6). Deze modelboerderij stond bekend om de toepassing van 

nieuwe landbouwmethoden, zoals de stoomploeg. Gedurende de eerste helft van de 

20e eeuw is rondom de boerderij het dorp Badhoevedorp ontstaan.

Het onderzoeksgebied ligt momenteel ten zuiden van de bebouwde kom van 

Badhoevedorp aan de Sloterweg. Dit een typische polderweg die na het droogleggen 

van het Haarlemmermeer de doorgaande verbinding vormde vanuit Sloten de 

polder in. Langs de weg liggen beplante erven, boerderijen, woningen en er was 

diverse soorten bedrijvigheid. Door de verticale elementen zoals bomenrijen en 

erfbeplantingen langs de polderlinten is de ruimtelijke opbouw van de polder zichtbaar. 

Langs de Sloterweg worden vanaf de tweede helft van de 19de eeuw een aantal 

boerderijen gebouwd. Ook is er iets ten zuiden van het onderzoeksgebied een kroeg te 

vinden bij de kruising met de Vijfhuizerweg (figuur 2.7).

Historisch kaartmateriaal geeft een beeld van de ontwikkeling van het onderzoeks-

gebied in de afgelopen twee eeuwen. Tot 1852 was het terrein onderdeel van het 

Haarlemmermeer. Hierdoor is het gebied ook niet gekarteerd voor de Kadastrale 

minuutplans uit 1811-1832. Na de drooglegging wordt het gebied ontgonnen en 

worden de eerste verkavelingswegen in de polder aangelegd. De Sloterweg is hier 

Figuur 2.6
Afbeelding van een feest op modelboerderij 
‘De Badhoeve’  in de 19e eeuw (Bron: 
Beeldbank Noord-Hollands Archief ).
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Figuur 2.7
Afbeelding van de kroeg op de kruizing van de Sloterweg en de Vijfhuizerweg. Deze locatie ligt nu binnen de start- en landingsbanen van Schiphol. 
(Bron: Beeldbank Noord-Hollands Archief ).

Figuur 2.8
Uitsnede van een kaart uit 1867. Hierop is te zien dat ter hoogte van het onderzoeksgebied (rood kader) een aantal gebouwen aanwezig zijn. 
Mogelijk gaat het hier om boerderijen die langs de Sloterweg staan (Bron: Beeldbank Noord-Hollands Archief ).
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een van. Langs deze weg komen een aantal boerderijen te staan (figuur 2.8). Figuur 

2.8Ter hoogte van het onderzoeksgebied lijken ook een aantal boerderijen te staan. 

Het gebied wordt aangeduid als ‘Wildenhorst’. Op het Bonneblad uit 1900 is dit terrein 

ook als zodanig aangegeven en lijkt het te gaan om een tuin en boomgaard met enkele 

gebouwen (figuur 2.9). Op een topografische kaart uit 1981 is ook te zien dat er binnen 

het onderzoeksgebied bebouwing aanwezig is (figuur 2.10). Deze lijkt zich aan de 

straatkant te concentreren. 
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Figuur 2.9
Uitsnede van het bonnenblad uit 1900 
(schaal 1:25.000) waarop duidelijk de 
Wildenhorst staat aangegeven. Het 
plangebied is rood omkaderd (Bron: 
Kadaster). 
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Figuur 2.10
Uitsnede van een topografische kaart 
(schaal 1:50.000) met het plangebied (rood) 
uit 1981. Hierop is te zien dat de Koningin 
Máximakazerne nog niet gebouwd is en er 
nog andere bebouwing op het terrein aan-
wezig is (Bron: Beeldbank Noord-Hollands 
Archief ).
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2.3.5 Militaire geschiedenis 1850 en later 

Schiphol is in 1920 als burgervliegveld in de Haarlemmermeer aangelegd. Het heeft 

dan echter al vier jaar  een militaire rol gespeeld. De combinatie van burgerluchtvaart 

en militair vliegveld blijft tot en met de mobilisatie van 1939. Opvallend is dat nog 

lang een lijnvlucht met Berlijn werd onderhouden, zonder dat er veiligheidsrestricties 

of geheimhouding werd gepleegd. Een neutraal land heeft niet te vrezen, was de 

gedachte! 

In mei 1940 wordt het gebombardeerd, waarbij veel schade is ontstaan. De 

Nederlandse jachtvliegtuigen en bommenwerpers blijven tot de capitulatie 

gebruik maken van de basis. Vrijwel meteen na de komst van de Duitse bezetter 

transformeerde het tot een formidabel geoutilleerde Fliegerhorst voor de Luftwaffe. 

Naast als basis voor patrouilles van jachtvliegtuigen en (jacht)bommenwerpers groeit 

het vliegveld steeds meer tot verdedigingsvliegveld tegen de toenemende geallieerde 

bommenwerpers die richting Duitsland vliegen. Zowel dag- als nachtjagers worden hier 

gestationeerd ter onderschepping van respectievelijk de Amerikanen en de Britten. 

Hoewel de Britse Royal Air Force in de zomer van 1943 verscheidene aanvallen op 

Schiphol uitvoerde, was het toch de Amerikaanse USAAF die de nekslag aan Schiphol 

toebracht. Een zware luchtaanval op 13 december 1943 betekende het einde van 

Schiphol als Luftwaffe-basis. Het vliegveld werd ondanks dat toch deels weer voor 

luchtoperaties geschikt gemaakt. Uiteindelijk werd het gedurende operatie Chowhound 

eind april 1945 voor voedseldroppings gebruikt.

De Koningin Máximakazerne is gekoppeld aan luchthaven Schiphol, en ligt ten 

noorden van de A4 en ten oosten van de Zwanenburgbaan. Het ligt daarmee buiten 

de zone die bebouwd en gebruikt is tijdens de vooroorlogse periode, de meidagen van 

1940 en de bezettingsperiode. Het is niet uit te sluiten dat er sporen van de diverse 

bombardementen en voedseldroppings aanwezig zijn, tenzij die voor de nieuwbouw 

geruimd zijn. De kazerne biedt ruimte aan 1.800 medewerkers van de Koninklijke 

Marechaussee. Het gebouw werd in 2013 in gebruik genomen.

2.3.6 Verstoringsinformatie plangebied

Het gebied waar de Koningin Maximakazerne op is gebouwd heeft tot en met de 

21e eeuw dienst gedaan als agrarisch terrein. De sloot van de voorheen aanwezige 

bebouwing en de bouw van de huidige kazerne zullen tot verstoring van de 

bovengrond hebben geleid. Eventuele informatie over verstoringsdiepte is niet bekend. 

Wel is op het bodemloket geregistreerd dat een deel van het terrein is gesaneerd 

(figuur 2.11).  

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 Sloterweg 400 in Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer (Tabel 2.1: 

Gespecificeerde archeologische verwachting.). 

Het onderzoeksgebied is gelegen op getijdeafzettingen van het Wormer Laagpakket. 

Hierop kan gedurende het neolithicum bewoning aanwezig zijn geweest maar de 

verwachting op het aantreffen van dergelijke sporen is laag. Het terrein is gedurende 

de late prehistorie onderdeel geweest van een uitgestrekt en over het algemeen 

onbewoonbaar veenmoeras waarin zich later het Haarlemmermeer heeft ontwikkeld. 
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De kans op het aantreffen van sporen uit deze periode is laag maar in theorie zouden 

er in het onderzoeksgebied sporen aanwezig kunnen zijn die verband houden met 

de historische scheepvaart, zoals scheepswrakken of overboord geslagen goederen. 

Het meer is in de periode 1849-1852 ingepolderd en droog gepompt. Nadien is het 

in gebruik geweest als akkerland en hebben er diverse historische boerderijen en 

bijbehorende gebouwen op gestaan. Deze zijn voorafgaand of tijdens de aanleg van 

het kazerneterrein verdwenen. De mogelijkheid bestaat dat er nog resten van deze 

historische bebouwing en bijbehorende randstructuren in de ondergrond aanwezig 

zijn. Hierdoor is er een hoge verwachting op het aantreffen van dergelijke sporen.

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

Paleolithicum – Romeinse tijd laag n.v.t. n.v.t.

Middeleeuwen – nieuwe tijd 
(tot 1849)

laag Direct onder maaiveld Scheepswrakken, losgeslagen 
lading en persoonlijke eigendom-
men

Nieuwe tijd (vanaf 1849) - 
heden

hoog Direct onder maaiveld Muurresten, funderingen, water-
putten, paalsporen, akkersporen, 
aardewerk, glas, bot, metaal, 

Figuur 2.11
Uitsnede van de verstoringskaart van het 
Bodemloket. Het paars gearceerde terrein bin-
nen het onderzoeksgebied betreft het gesa-
neerde deel. Gegevens over de diepte van de 
sanering zijn niet bekend (Bron: Bodemloket).

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

3.1 conclusie

In op dracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Archol bv een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd naar een onderzoeksgebied aan de Sloterweg 400 te 

Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer. Het gaat hierbij om het terrein van de 

huidige Koningin Máximakazerne, momenteel in gebruik als hoofdonderkomen voor 

de Koninklijke Marechaussee. 

Het onderzoeksgebied is gelegen op getijdeafzettingen van het Wormer Laagpakket. 

Hierop kan gedurende het neolithicum bewoning aanwezig zijn geweest maar de 

verwachting op het aantreffen van dergelijke sporen is laag. Het terrein is gedurende 

de late prehistorie onderdeel geweest van een uitgestrekt en over het algemeen 

onbewoonbaar veenmoeras waarin zich later het Haarlemmermeer heeft ontwikkeld. 

De kans op het aantreffen van sporen uit deze periode is laag maar in theorie zouden 

er in het onderzoeksgebied sporen aanwezig kunnen zijn die verband houden met 

de historische scheepvaart, zoals scheepswrakken of overboord geslagen goederen. 

Het meer is in de periode 1849-1852 ingepolderd en drooggelegd. Nadien is het 

in gebruik geweest als akkerland en hebben er diverse historische boerderijen en 

bijbehorende gebouwen op gestaan. Deze zijn voorafgaand aan of tijdens de aanleg 

van het kazerneterrein verdwenen. De mogelijkheid bestaat dat er nog resten van deze 

historische bebouwing en bijbehorende randstructuren in de ondergrond aanwezig 

zijn. Hierdoor is er een hoge verwachting op het aantreffen van dergelijke sporen.

3.2 Selectieadvies

Op basis van het archeologisch bureauonderzoek kan gesteld worden er een lage 

verwachting geldt op het aantreffen van archeologische vondsten uit nagenoeg 

alle perioden. Alleen voor de Nieuwe tijd, met name de periode 1850-2000, is de 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten hoog. Het gaat daarbij om 

de restanten van historische boerenerven uit de 19e eeuw of jonger. Echter, in het 

bestemmingsplan ‘Schiphol’ is opgenomen dat boerderijen uit de 19e eeuw in de 

directe omgeving (de Haarlemmermeer) nog in aanzienlijke aantallen aanwezig zijn 

en bovendien nog in onverstoorde staat verkeren. In dergelijke omstandigheden zijn 

de mogelijke resten van funderingen van een afgebrande of afgebroken boerderij uit 

dezelfde periode nauwelijks als ‘behoudenswaardig bodemarchief’ aan te merken. Het 

advies van Archol is daarom dat vervolgonderzoek binnen het onderzoeksgebied niet 

geadviseerd. Wanneer er tijdens toekomstige bouwactiviteiten toch archeologische 

resten aangetroffen worden dan dient het bevoegd gezag (de gemeente 

Haarlemmermeer), conform de Erfgoedwet, hiervan op de hoogte te worden gesteld.

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.
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3.2.1 Beoordeling en selectiebesluit gemeente

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek heeft de gemeente Haarlemmermeer 

een formeel besluit genomen. Namens de gemeente Haarlemmermeer heeft 

diens adviseur, NMF Erfgoedadvies, het rapport beoordeeld, maar heeft een ander 

selectie-advies dan Archol.10 Er dient wel een verkennend booronderzoek uitgevoerd te 

worden, om de volgende reden:

In het rapport is de dieper gelegen Pleistocene ondergrond niet gespecificeerd 

meegenomen in de landschap- en archeologische verwachtingen. Daar is binnen de 

Haarlemmermeer dan ook nagenoeg niets over bekend. Aangezien het hier om een 

aanzienlijk plangebied gaat en de toekomstige planvorming nog niet duidelijk is, is het 

aan te bevelen om naar dit dieper gelegen landschap in ieder geval een verkennend 

booronderzoek uit te laten voeren om de aard daarvan in beeld te krijgen.

10  Memo NMF Erfgoedadvies aan de gemeente Haarlemmermeer t.a.v. Jertske Pasman, d.d. 27 
maart 2020, kenmerk NMF-2020-72-BV.
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Figurenlijst

Figuur 1.1: Ligging plangebied (Bron: Top25 Kadaster).

Figuur 1.2: Situering van het onderzoeksgebied (rood kader) en omgeving op een bron 

luchtfoto (Bron: PDOK).

Figuur 2.1: Geomorfologische kaart van het plangebied (rood) en omgeving (Bron: 

Alterra).

Figuur 2.2: Bodemkaart van het plangebied (rood) (Bron: Alterra).

Figuur 2.3: Uitsnede AHN met het plangebied (rood)  (Bron: AHN).

Figuur 2.4: Uitsnede archeologische beleidskaart van de gemeente Haarlemmermeer. 

De locatie van het onderzoeksgebied is schematisch weergegeven met een rode cirkel 

(Bron: gemeente Haarlemmermeer).

Figuur 2.5: Archis waarnemingen en onderzoeken (gele en oranje lijnen) met de locatie 

van het onderzoeksgebied in het rode kader (Bron: RCE).

Figuur 2.6: Afbeelding van een feest op modelboerderij ‘De Badhoeve’  in de 19e eeuw 

(Bron: Beeldbank Noord-Hollands Archief).

Figuur 2.7: Afbeelding van de kroeg op de kruizing van de Sloterweg en de 

Vijfhuizerweg. Deze locatie ligt nu binnen de start- en landingsbanen van Schiphol. 

(Bron: Beeldbank Noord-Hollands Archief).

Figuur 2.8: Uitsnede van een kaart uit 1867. Hierop is te zien dat ter hoogte van het 

onderzoeksgebied (rood kader) een aantal gebouwen aanwezig zijn. Mogelijk gaat het 

hier om boerderijen die langs de Sloterweg staan (Bron: Beeldbank Noord-Hollands 

Archief).

Figuur 2.9: Uitsnede van het bonnenblad uit 1900 (schaal 1:25.000) waarop duidelijk de 

Wildenhorst staat aangegeven. Het plangebied is rood omkaderd (Bron: Kadaster).

Figuur 2.10: Uitsnede van een topografische kaart (schaal 1:50.000) met het 

plangebied (rood) uit 1981. Hierop is te zien dat de Koningin Máximakazerne nog niet 

gebouwd is en er nog andere bebouwing op het terrein aanwezig is (Bron: Beeldbank 

Noord-Hollands Archief).

Figuur 2.11: Uitsnede van de verstoringskaart van het Bodemloket. Het paars 

gearceerde terrein binnen het onderzoeksgebied betreft het gesaneerde deel. 

Gegevens over de diepte van de sanering zijn niet bekend (Bron: Bodemloket).

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1: Gespecificeerde archeologische verwachting.



Koningin MáxiMaKazerne    27

Bijlage 1 Tijdstabel
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Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen

Bron Geraadpleegd Motivatie (wanneer niet gebruikt)

Verplichte bronnen

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) Ja

Archis3 Ja

Historische kaarten Ja

gemeentelijke beleids/verwachtingskaarten 
(indien aanwezig)

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 nee

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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