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Samenvatting

In op dracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft Archol bv een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd naar een onderzoeksgebied aan de van Alkemadelaan 85 

in Den Haag, gemeente Den Haag. Het grondgebied waar het onderzoeksgebied op 

ligt is echter onderdeel van de gemeente Wassenaar. Het gaat hierbij om het terrein 

van de huidige Koningin Beatrixkazerne.

De ondergrond van het onderzoeksgebied bestaat geologisch gezien uit een 

strandvlakte die is ingesloten door strandwallen. In het noorden komt een terrein 

met kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten voor die ook binnen het onder-

zoeksgebied door kan lopen. Er is kans dat er bewoning op de strandwallen- en vlakte 

aanwezig is vanaf het neolithicum. Nadat er veengroei optreedt achter het kustgebied 

zijn dit soort zones nog lange tijd bewoonbaar. Aanwijzingen hiervoor zijn bijvoorbeeld 

de nederzettingssporen uit de brons- en ijzertijd bij het Bronovo ziekenhuis. De 

archeologische verwachting op het aantreffen van sporen uit de gehele periode 

neolithicum – middeleeuwen is hoog, tenzij (recente) bouwactiviteiten deze hebben 

verstoord. Ook op de archeologische beleidskaart van de gemeente wassenaar is het 

onderzoeksgebied gelegen in een zone met een hoge verwachting op het aantreffen 

van archeologische sporen.

Op historisch kaartmateriaal vanaf de 18e eeuw is geen historische bebouwing te 

herkennen. Ook andere fenomenen die archeologisch traceerbaar zijn lijken niet 

aanwezig te zijn. Pas halverwege de 20e eeuw wordt het gebied bebouwd en krijgt het 

zijn huidige vorm. Hierdoor is er een lage verwachting op het aantreffen van sporen uit 

de Nieuwe tijd.

Advies

Op basis van het bureauonderzoek naar het onderzoeksgebied van de Koningin 

Beatrixkazerne aan de Van Alkemadelaan 85  in Wassenaar wordt geadviseerd om bij 

toekomstige plannen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van 

een verkennend booronderzoek. Hiermee dient een inzicht verkregen worden in de 

opbouw van de ondergrond en eventuele verstoringen binnen het terrein. Vervolgens 

kan de gespecificeerde archeologische verwachting worden aangevuld en kan 

aangegeven worden of, en op welke diepte er archeologische resten te verwachten 

zijn.

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.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Den Haag een 

formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te 

worden opgenomen met het bevoegd gezag.

 

 



6 Koningin BeatrixKazerne



Koningin BeatrixKazerne    7

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 Beatrixkazerne in Wassenaar, 

gemeente Wassenaar (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
De Koningin Beatrixkazerne heeft als adres de Van Alkemadelaan 85 in Den Haag, 

gemeente Den Haag (figuur 1.2). Het terrein zelf ligt echter op het grondgebied van de 

gemeente Wassenaar. Het gaat om een gebouwencomplex dat wordt omsloten door 

bosschages en een fietspad in het noordwesten, moestuinen in het noordoosten, het 

ANWB hoofdkantoor in het zuidoosten en de Van Alkemadelaan in het zuidwesten. 
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Figuur 1.1 
Uitsnede van een topografische kaart waar-
binnen het onderzoeksgebied is weergegeven 
met een rood kader (Bron: PDOK).
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Het gehele terrein beslaat een oppervlak van ongeveer 2 ha en omvat onder meer 

kantoorgebouwen, sportvelden en parkeerplaatsen. De kazerne is sinds 1998 in gebruik 

door 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.

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) op 
een luchtfoto van het terrein (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 de 

Koningin Beatrixkazerne in Wassenaar, gemeente Wassenaar.

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek

Projectnaam: Koningin Beatrixkazerne

Archolprojectcode: DEF1941

Archis-zaaknummer: 4766254100

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

Bevoegd gezag: Gemeente Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
2242 LV Wassenaar

Adviseur bevoegd gezag: Dhr. A. Roeloffs

Uitvoerder: Archol bv

Versie 1.3

Status:  Concept

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Wassenaar

Plaats: Wassenaar

Toponiem: Koningin Beatrixkazerne

Coördinaten gebied: 82.886/ 457.133 (centrum)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Ca. 20.000 m2 

Huidig grondgebruik: Grasland, kantoorgebouwen, parkeerterrein, sportvel-
den

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

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Bureauonderzoek

2.1 methodiek en beleidskader

2.1.1 Methodiek

De gemeente Wassenaar heeft in de ‘Erfgoedvisie Wassenaar 2018-2024. Naar 

een erfgoedzorg voor iedereen’ een geactualiseerde archeologische beleidskaart 

opgenomen.1 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 ‘Landelijk 

gebied 2015’ (IMRO-idnr: NL.IMRO.0629.BPLANDGEB2015-VG02). Hierin is het 

terrein opgenomen als een gebied met een enkelbestemming ‘Maatschappelijk – 

Defensieterrein’ en een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’. Daarnaast heeft 

het een dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’. Voor het bouwen binnen de 

bestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ geldt dat, indien er sprake is van het bouwen 

van bouwwerken met grondroering met een totaal oppervlak van meer dan 100 m2 en 

een diepte van meer dan 0,3 meter, er een archeologisch vooronderzoek verricht dient 

te worden. Het onderhavige bureauonderzoek is hierin een eerste stap. Onderzocht 

wordt of er sprake kan zijn van archeologische waarden in het plangebied en of een 

vervolgonderzoek in de vorm van een inventariserend veldonderzoek noodzakelijk is.

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 bewoningsmogelijk-

heden in dit deel van Nederland. De strandwallen vormden een van nature hogere 

plek in het landschap en was zowel op de top als op de flanken aantrekkelijk voor 

menselijke bewoning vanaf het midden-neolithicum. Vanaf het moment dat de op de 

strandwallen gevormde Oude Duinen (behorende tot het laagpakket van Zandvoort 

binnen de formatie van Naaldwijk) tot boven de toenmalige zeespiegelstand en grond-

waterspiegel reikten, boden zij gunstige mogelijkheden voor bewoning en werden zij 

door de mens in gebruik genomen. Sporen van menselijke activiteiten kunnen hier 

vanaf het neolithicum voorkomen. Door een stijgende zeespiegel ontstaat er in het 

achterland geleidelijk een nat moerasgebied waar zich een dik veenpakket ontwikkeld. 

Dit is bestaat uit Basisveen indien gevormd in het neolithicum/bronstijd of tot de 

Hollandveenlaag indien gevormd in de periode van de bronstijd tot in de vroege 

1  Gemeente Wassenaar 2018.
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middeleeuwen. Beide veenlagen horende tot de formatie van Nieuwkoop. In de vlaktes 

tussen de strandwallen kunnen zich bij hoge waterstanden lokaal ook veenpakketten 

vormen. Meestal betreft dit het Hollandveen.

Doordat het onderzoeksgebied bebouwd is, is deze ook niet gekarteerd op de geomor-

fologische kaart en de bodemkaart (figuur 2.1 en 2.2). Op de geomorfologische kaart is 

de directe omgeving ten noorden van het onderzoeksgebied wel gekarteerd, waardoor 

toch een inzicht in de natuurlijke ondergrond verkregen kan worden. Uit de geomor-

fologische kaart kan worden afgeleid dat de ondergrond bestaat  uit een strandvlakte 

(code: 2M76ysV) die is ingesloten door strandwallen (code: 3B76ysE). Ten noorden 

van het onderzoeksgebied ligt een terrein met kustduinen en bijbehorende vlakten 

en laagten (code: 3L53). Dit lijkt deels door te lopen tot in het onderzoeksgebied. Dit 

gegeven wordt ondersteund door boorgegevens uit het DINO-loket. In de directe 

omgeving van het onderzoek zijn diverse geologische boringen gedaan waarbij de 

ondergrond blijkt te bestaan uit duinafzettingen die geologisch gezien behoren tot het 
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Figuur 2.1
Geomorfologische kaart van het plangebied, 
rood omkaderd, en omgeving (Bron: Alterra).
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Laagpakket van Schoorl. Deze liggen op een dun bandje veen (Hollandveen, Formatie 

van Nieuwkoop) met daaronder mariene afzettingen (strandvlakte en duinafzettingen) 

van het laagpakket van Zandvoort. Door de vroegere dynamiek van het duingebied 

zijn er op korte afstanden grote verschillen in diepteligging en aanwezigheid van de 

verschillende lagen.2 Op de geologische kaart van Den Haag wordt de ondergrond 

van het onderzoeksgebied aangegeven als Eenheid 11: Hollandveen op de Laag van 

Voorburg.3

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

binnen het onderzoeksgebied rond de 0,50 meter NAP ligt (figuur 2.3). Dat is iets 

hoger dan het onbebouwde terrein ten noorden van het onderzoeksgebied, waar de 

maaiveldhoogte op ongeveer op 0,10 meter NAP ligt. Aangenomen kan worden dat 

het onderzoeksgebied is opgehoogd ten tijde van de aanleg van de huidige bebouwing.

2  Diepte liggingen aangetroffen van deze lagen in de directe omgeving zijn daarom niet betrouwbaar te 
extrapoleren naar het huidige plangebied.

3  Laag van Voorburg correspondeerd met de laag van Zandvoort in de landelijke indeling. De oafzettingen 
behoren tot de vroegere Oude Duin.
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Figuur 2.2
Bodemkaart van het plangebied, rood omka-
derd, en omgeving (Bron: Alterra).



14 Koningin BeatrixKazerne

45
70

00

45
70

00

45
80

00

45
80

00

82000

82000

83000

83000

N

-2
2
5
10.8
15

Legenda

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

Figuur 2.4
De archeologische waardenkaart met de 
locatie van het onderzoeksgebied ter hoogte 
van de rode pijl (Bron: Gemeente Wassenaar).
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waardenkaart 

De gemeente Wassenaar heeft een archeologische waardenkaart laten opstellen die in 

2017 is geactualiseerd met gegevens uit de Archeologische monumentenkaart (AMK) 

van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Cultuurhistorische Waardenkaart 

van de Provincie Zuid-Holland. Op de kaart is het onderzoeksgebied gelegen binnen 

een zone met een hoge verwachting op het aantreffen van archeologie (figuur 

2.4Figuur 2.4). Archeologisch onderzoek is hierbij verplicht wanneer de voorgenomen 

plannen groter zijn dan 100 m2 en dieper gaan dan 0,30 meter -mv.

2.3.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK) en provinciale waarde-
kaarten

Op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) ligt het onderzoeksgebied niet in of 

nabij een archeologisch monument. Het dichtstbijzijnde archeologisch monument 

betreft het Hubertuspark (AMK-nummer 4073), dat ca. 1km ten noordwesten van het 

onderzoeksgebied ligt. Hier is een terrein met sporen van bewoning uit de ijzertijd en/ 

of Romeinse tijd aanwezig. 

Op de cultuurhistorische atlas van de provincie Zuid-Holland ligt het onderzoeksgebied 

in de landgoederenzone Wassenaar-Voorschoten-Leidschendam-Voorburg, welke sterk 

door buitenplaatsen wordt gedomineerd. Deze landgoederenzone is bestempeld als 

beschermd dorpsgezicht en heeft bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

een status als rijksmonument . 

2.3.3 Archis gegevens 

In het landelijk registratiesysteem Archis3 zijn een aantal onderzoeken weergegeven 

binnen het onderzoeksgebied en in de directe omgeving ervan (figuur 2.5). 

Binnen het onderzoeksgebied is in 2015 door Hamaland Advies een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd (Archis-identificatienummer 2468495100) . Op grond 

van de bestudeerde bronnen is daarin geconcludeerd dat het onderzoeksgebied een 

hoge verwachting heeft op archeologische resten uit de periode vanaf bronstijd-

ijzertijd tot de Nieuwe tijd.4 Het merendeel van de vondsten in de directe omgeving 

van het plangebied is afkomstig uit deze periode. Er is vervolgens geadviseerd om een 

archeologisch booronderzoek uit te voeren om te onderzoeken of de bodem nog intact 

zou zijn. Dat onderzoek is tot op heden nog niet uitgevoerd.

Ten noordwesten van het onderzoeksgebied zijn ten behoeve van de bouw van het 

nieuwe Bronovo Ziekenhuis tussen 1985 en 1991 diverse archeologische onderzoeken 

uitgevoerd aan de Van Hoogenhoucklaan (Archis-identificatiennummers 2107688100; 

3204305100; 2001933100; 2340627100). Hieruit is gebleken dat er op die locatie in 

de midden-bronstijd A is gewoond op de flank van een strandwal in de top van het 

oude duin. Op typologische gronden kon het aardewerk als Hilversumaardewerk 

worden gedetermineerd. De grondsporen bevatten onder meer de paalsporen van 

een huisplattegrond en kuilen met kookstenen. Naast vuursteen en aardewerk werden 

onder andere ook een fragment van een bronzen naald en twee geweibijlen gevonden. 

Tot slot werden er ook sporen uit de ijzertijd aangetroffen, in de vorm van eergetouw-

krassen.5

4  Van der Kuijl 2015, 24.
5  Bulten & Boonstra 2013, 166.
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Ten noorden van het onderzoeksgebied heeft de gemeente Den Haag een 

archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd aan de Theo Mann-

Bouwmeesterlaan 73-75 (Archis-identificatienummer 2127776100). Het bureau- en 

booronderzoek heeft duidelijk gemaakt dat in het perceel de kans op aanwezigheid 

van archeologische waarden miniem is. Om die reden werd verder onderzoek in het 

plangebied voorafgaand aan de aanleg van de nieuwbouw niet noodzakelijk geacht.6

In diezelfde wijk is aan het Willem Royaardsplein eveneens een bureau- en 

booronderzoek uitgevoerd (Archis-identificatienummer 2163415100). Hierbij is 

geconcludeerd dat het terrein geen behoudenswaardige

archeologische waarden kent en dat de kans op niet gedetecteerde archeologische 

waarden zeer gering

is.7 Eveneens aan het Willem Royaardsplein heeft de gemeente Den Haag een 

archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (Archis-identificatienummer ). Een 

voorafgaand booronderzoek uit 2007 heeft aangetoond dat sprake is van een bodem 

op oud duinzand (Laag van Voorburg). Deze bodem heeft in geen van de boringen 

archeologische indicatoren opgeleverd. Bovendien heeft het onderzoek duidelijk 

gemaakt dat de bodemopbouw tot een diepte van 1,2 à 1,4 m +NAP (0,5 tot 1 m -MV) 

verstoord is. Op basis hiervan is het plangebied vrijgegeven.8

Ten oosten van het onderzoeksgebied zijn nog een tweetal onderzoeken uitgevoerd. 

Het omvat een bureau- en booronderzoek bij de Julianakazerne aan de Therèse 

6  Waasdorp 2006, 12.
7  Nicholson & Rieffe 2007, 14.
8  Van Zoolingen 2019, 18.
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Figuur 2.5
Archis waarnemingen en onderzoeken (gele 
vlakken) met de locatie van het plangebied in 
het rode kader (Bron: RCE).
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Schwartzestraat 15 door Aeres milieu bv (Archis-identificatienummer 4029097100) en 

een booronderzoek aan de Therese Swartzestraat en de Benoorden Houtseweg door 

de Gemeente Den Haag (Archis-identificatienummer 2346508100). Op basis van het 

onderzoek van Aeres kon worden gesteld dat de archeologische verwachting op die 

locatie hoog is voor de periode late middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd.9 Van het 

onderzoek door de gemeente Den Haag is geen rapportage beschikbaar.

Tot slot is er ten westen van het onderzoeksgebied nog een vondstmelding 

geregistreerd (Archis-identificatienummer 2830978100). Daar is in 1920 ten hoogte 

van de Van Ouwenlaan handgevormd aardewerk uit de ijzertijd of de Romeinse tijd 

gevonden. 

2.3.4 Historische gegevens plangebied 

Rond 1150 n.C. werd in Wassenaar een kerk gebouwd, gewijd aan Willibrord. Deze 

Angelsaksische missionaris verbreidde in de 7e eeuw in dit gebied het christendom. 

In de nabijheid van de kerk lag een burcht op een kunstmatige heuvel, die pas in de 

twintigste eeuw werd afgegraven. De heren Van Wassenaer zouden hun naam aan 

deze heuvel en het kerkdorp hebben ontleend. 

De dorpskern van Wassenaar bleef eeuwenlang klein, maar de strandwallen tussen 

Den Haag en het oude dorp werden ‘ontdekt’ door rijke Hagenaars, die in de omgeving 

mooie locaties zochten om een buitenplaats te laten bouwen. Zo ontstonden 

Clingendael en Duinrell al in de zeventiende eeuw. Rond 1795 telde Wassenaar niet 

minder dan 26 buitenplaatsen. Landgoed Clingendael, dat direct ten noordoosten 

van het onderzoeksgebied ligt, heeft zijn oorsprong in de 16e eeuw en is gedurende 

de 17e tot en met de 20e eeuw een buitenplaats voor verschillende hooggeplaatste 

families. In de Tweede Wereldoorlog wordt het landgoed bewoond door 

Rijkscommissaris Seys-Inquart en worden er diverse verdedigingswerken aangelegd, 

zoals bunkercomplexen en tankgrachten. De laatste jaren doet het landgoed dienst 

als park en is het landhuis in gebruik door het Nederlands Instituut voor Internationale 

Betrekkingen.10

Op historische kaarten is de ontwikkeling van het onderzoeksgebied en het 

omliggende terrein goed te zien. Op de Kruikiuskaart uit 1713 is het onderzoeksge-

bied gelegen langs twee wegen en is er geen historische bebouwing te herkennen 

(figuur 2.6). Op de Kadastrale Minuut uit 1811-1832 is te zien dat het terrein een aantal 

verschillende percelen beslaat waarop geen bebouwing is ingetekend (figuur 2.7). Op 

het Bonneblad uit 1900 en de topografische kaarten tot en met 1955 is vervolgens ook 

geen bebouwing aangegeven (figuur 2.8). Na de jaren ’50 is het huidige gebouw en 

diens voorgangers op het terrein gebouwd (figuur 2.9).

9  Kramer & Hagens 2017, 32.
10  Gieskes 2009, 40.
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Figuur 2.6
Uitsnede van de kaart van Kruikius uit 1712. De locatie van het onderzoeksgebied is schematisch weergegeven met een rood kader (Bron: TU Delft).
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Figuur 2.7 
Het plangebied, rood omkaderd, geprojecteerd op de Kadasterkaart (Minuutplan) uit 1812 van Rijswijk, Zuid-Holland, sectie D, blad 02 (Bron: Kadaster).
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Figuur 2.8
Uitsnede van het Bonneblad uit 1900. Hierop 
is te zien dat het onderzoeksgebied, rood 
omkaderd, onbebouwd is (Bron: Kadaster).
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Figuur 2.9
Uitsnede van een topografische kaart uit 1955: 
Hierop is voor de eerste bebouwing binnen 
het onderzoeksgebied, rood omkaderd te 
zien. Het gaat om (voorgangers van) de hui-
dige bebouwing (Bron: Kadaster).
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2.3.5 Militaire geschiedenis 1850 en later 

Op het naastgelegen landgoed Clingendael heeft gedurende de bezetting 1940-1945 

de Rijkscommissaris voor Nederland, dr. Arthur Seyss-Inquart zijn onderkomen gehad. 

Iets ten zuidoosten werd een als boerderij opgetuigde grote bunker voor hem en 

zijn staf gebouwd. Een kleinere bunker werd dichter bij het landhuis zelf gebouwd. 

In de directe omgeving van het landgoed zijn veiligheidsmaatregelen genomen ter 

bescherming van deze hooggeplaatste beambte, inclusief de omliggende bebouwde 

wijken, waar nog 17.000 mensen bleven wonen ondanks diverse evacuaties. Hier 

lag het Sperrgebiet van de zogenaamde ‘Festung Klingental’, officieel Stützpunkt 

Clingendael, met als bevelvoerend commandant de SS-Oberführer E. Tzschoppe. Op het 

landgoed liggen in ieder geval in beton en bakstenen opgetrokken Splitterschutzgraben 

(schuilplaats tegen bom- en granaatscherven) ingegraven. Onder ander lag er één op 

de kruising van de Van Alkemadelaan en de Wassenaarseweg. Iets ten noordwesten 

hiervan lag een complex met garages. En daar weer iets ten noordwesten waren vier 

opstellingen van lichte luchtafweer, waarschijnlijk 2 cm Flak ingegraven. De kans is 

groot dat deze sporen zijn verdwenen na de aanleg van de Koningin Beatrixkazerne.  

De Koningin Beatrixkazerne is een kazerne die in 1998 in gebruik werd genomen door 

de Koninklijke Marechaussee. Eind augustus 2011 kondigde de minister van Defensie, 

Hans Hillen, aan dat diverse kazernes wegens bezuinigingen gesloten zouden worden. 

De Koningin Beatrixkazerne viel daaronder. Verwacht werd dat het pand in 2015 

door de Rijksgebouwendienst zou worden verkocht. In december 2015 werd bekend 

dat Defensie de kazerne in gebruik houdt, in verband met de sterk toegenomen 

beveiligingsactiviteiten van de Marechaussee. Tegenwoordig is het Defensie Cyber 

Commando (DCC) in de Koningin Beatrixkazerne gehuisvest.

2.3.6 Verstoringsinformatie plangebied

Op het bodemloket is aangegeven dat er saneringsactiviteiten binnen het onder-

zoeksgebied hebben plaatsgevonden. Sinds 1998 staan er diverse gebouwen van 

de Koningin Beatrixkazerne binnen het onderzoeksgebied. Hiervan is bekend dat er 

een aantal onderkelderd zijn.11 Er is echter geen toestemming voor het inzien van de 

bouwdossiers, waardoor niet duidelijk is hoe groot en hoe diep de onderkeldering 

binnen het terrein is.

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

De ondergrond van het onderzoeksgebied bestaat uit een strandvlakte die is ingesloten 

door strandwallen. In het noorden komt een terrein met kustduinen met bijbehorende 

vlakten en laagten voor die ook binnen het onderzoeksgebied door kan lopen. Er is 

kans dat er bewoning op de strandwallen- en vlakte aanwezig is vanaf het neolithicum. 

Nadat er veengroei optreedt achter het kustgebied zijn dit soort zones nog lange tijd 

bewoonbaar. Aanwijzingen hiervoor zijn bijvoorbeeld de nederzettingssporen uit de 

brons- en ijzertijd bij het Bronovo ziekenhuis. De archeologische verwachting op het 

aantreffen van sporen uit de gehele periode neolithicum – middeleeuwen is hoog, 

tenzij (recente) bouwactiviteiten deze hebben verstoord. Ook op de archeologische 

beleidskaart van de gemeente wassenaar is het onderzoeksgebied gelegen in een zone 

met een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische sporen.

11  Van der Kuijl 2015, 14.
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Op historisch kaartmateriaal vanaf de 18e eeuw is geen historische bebouwing te 

herkennen. Ook andere fenomenen die archeologisch traceerbaar zijn lijken niet 

aanwezig te zijn. Pas halverwege de 20e eeuw wordt het gebied bebouwd en krijgt het 

zijn huidige vorm. Hierdoor is er een lage verwachting op het aantreffen van sporen uit 

de Nieuwe tijd.

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

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

Neolithicum - middeleeuwen hoog Direct onder maaiveld Paalsporen, (afval)kuilen, water-
putten, muurwerk, begravingen, 
aardewerk, hout, leer, houtskool, 
vuursteen, bot, gewei, eerge-
touwkrassen, metaal

Nieuwe tijd laag n.v.t. Huidige bebouwing

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 van Alkemadelaan 85 

in Den Haag, gemeente Den Haag. Het grondgebied waar het onderzoeksgebied op 

ligt is echter onderdeel van de gemeente Wassenaar. Het gaat hierbij om het terrein 

van de huidige Koningin Beatrixkazerne.

De ondergrond van het onderzoeksgebied bestaat geologisch gezien uit een 

strandvlakte die is ingesloten door strandwallen. In het noorden komt een terrein 

met kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten voor die ook binnen het onder-

zoeksgebied door kan lopen. Er is kans dat er bewoning op de strandwallen- en vlakte 

aanwezig is vanaf het neolithicum. Nadat er veengroei optreedt achter het kustgebied 

zijn dit soort zones nog lange tijd bewoonbaar. Aanwijzingen hiervoor zijn bijvoorbeeld 

de nederzettingssporen uit de brons- en ijzertijd bij het Bronovo ziekenhuis. De 

archeologische verwachting op het aantreffen van sporen uit de gehele periode 

neolithicum – middeleeuwen is hoog, tenzij (recente) bouwactiviteiten deze hebben 

verstoord. Ook op de archeologische beleidskaart van de gemeente wassenaar is het 

onderzoeksgebied gelegen in een zone met een hoge verwachting op het aantreffen 

van archeologische sporen.

Op historisch kaartmateriaal vanaf de 18e eeuw is geen historische bebouwing te 

herkennen. Ook andere fenomenen die archeologisch traceerbaar zijn lijken niet 

aanwezig te zijn. Pas halverwege de 20e eeuw wordt het gebied bebouwd en krijgt het 

zijn huidige vorm. Hierdoor is er een lage verwachting op het aantreffen van sporen uit 

de Nieuwe tijd.

3.2 Selectieadvies

Op basis van het bureauonderzoek naar het onderzoeksgebied van de Koningin 

Beatrixkazerne aan de Van Alkemadelaan 85  in Wassenaar wordt geadviseerd om bij 

toekomstige plannen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van 

een verkennend booronderzoek. Hiermee dient een inzicht verkregen worden in de 

opbouw van de ondergrond en eventuele verstoringen binnen het terrein. Vervolgens 

kan de gespecificeerde archeologische verwachting worden aangevuld en kan 

aangegeven worden of, en op welke diepte er archeologische resten te verwachten 

zijn.

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.

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Den Haag een 

formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact te 

worden opgenomen met het bevoegd gezag.
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Figurenlijst

Figuur 1.1: Uitsnede van een topografische kaart waarbinnen het onderzoeksgebied is 

weergegeven met een rood kader (Bron: PDOK).

Figuur 1.2: Situering onderzoeksgebied (rood kader) op een luchtfoto van het terrein 

(Bron: PDOK).

Figuur 2.1: Geomorfologische kaart van het plangebied, rood omkaderd, en omgeving 

(Bron: Alterra).

Figuur 2.2: Bodemkaart van het plangebied, rood omkaderd, en omgeving (Bron: 

Alterra).

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

Figuur 2.4: De archeologische waardenkaart met de locatie van het onderzoeksgebied 

ter hoogte van de rode pijl (Bron: Gemeente Wassenaar).

Figuur 2.5: Archis waarnemingen en onderzoeken (gele vlakken) met de locatie van het 

plangebied in het rode kader (Bron: RCE).

Figuur 2.6: Uitsnede van de kaart van Kruikius uit 1712. De locatie van het onderzoeks-

gebied is schematisch weergegeven met een rood kader (Bron: TU Delft).

Figuur 2.7: Het plangebied, rood omkaderd, geprojecteerd op de Kadasterkaart 

(Minuutplan) uit 1812 van Rijswijk, Zuid-Holland, sectie D, blad 02 (Bron: Kadaster).

Figuur 2.8: Uitsnede van het Bonneblad uit 1900. Hierop is te zien dat het onderzoeks-

gebied, rood omkaderd, onbebouwd is (Bron: Kadaster).

Figuur 2.9: Uitsnede van een topografische kaart uit 1955: Hierop is voor de eerste 

bebouwing binnen het onderzoeksgebied, rood omkaderd te zien. Het gaat om 

(voorgangers van) de huidige bebouwing (Bron: Kadaster).

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1 Gespecificeerde archeologische verwachting.

Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen
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Bijlage 1 Tijdstabel
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Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen

Bron Geraadpleegd Motivatie (wanneer niet 
gebruikt)

Verplichte bronnen

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) Ja

Archis 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 ja

Archieven nee

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ja

Amateur-archeologen nee

Gebiedsgerichte specialisten nee

Eigenaar en gebruiker Ja Informatie via de opdrachtgever

Provinciale depots nee
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Bijlage 3 Topografie Koningin Beatrixkazerne
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