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Samenvatting

Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting 

voor het plangebied opgesteld. Waarschijnlijk is er sprake van een pleistoceen 

landschap dat direct onder het maaiveld/bouwvoor aanwezig is. Het is echter niet 

geheel uitgesloten dat op het pleistocene landschap nog een stuifzandlaag uit de 

(late) middeleeuwen/begin nieuwe tijd zich bevindt. Indien dit aanwezig is kunnen 

archeologische waarden uit de periode paleolithicum tot en met middeleeuwen 

aanwezig zijn. Indien deze niet aanwezig is kunnen verstoringen van met name van 

na de middeleeuwen resten uit deze perioden beschadigt dan wel geheel vernietigd 

hebben. De verwachting op archeologische resten is tot in de Nieuwe tijd echter over 

het algemeen laag gezien het praktisch ontbreken van waarnemingen in de directe 

omgeving en het landgebruik in deze periode. Dat wil niet zeggen dat relatief kleine 

fenomenen zoals grafheuvels op voorhand geheel uitgesloten zijn. De kans hierop is 

afhankelijk van de intactheid van het terrein in feite onbekend. Voor resten daterende 

vanaf de Tweede Wereldoorlog is de verwachting echter hoog. Het door de Duitse 

bezetter ingerichte Waldläger is ondanks na-oorlogse verbouwingen relatief intact

Op grond van de bovenstaande overwegingen wordt voor het plangebied zijn 

afhankelijk van de aard van toekomstige ingrepen mogelijk vervolgstappen uit het 

proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk. De verwachting 

voor de periode paleolithicum - middeleeuwse niveau is laag vanwege verstoringen 

in de 20e eeuw en later. Niet uitgesloten is dat het terrein al in de late middeleeuwen 

mogelijk afgeplagd is. Waarschijnlijker is dat de 19e eeuwse inrichting als bos/park en 

later als militaire Walaardt Sacré kamp eventueel aanwezige archeologische waarden 

uit de voorgaande perioden aangetast of vernietigd heeft. Archeologisch onderzoek 

voor deze perioden wordt daarom niet aanbevolen.

Archeologisch vervolgonderzoek wordt wel aanbevolen voor de periode van de Tweede 

Wereld Oorlog en de direct daarop aansluitende periode.  Ondanks het bestaan 

van kaarten is de mate van intactheid relatief uniek voor een militaire terrein. Het 

vastleggen van de structuren, inclusief het verzamelen van mobilia die een beeld 

geven van het gebruik is daarom essentieel. Dat dit mogelijk in veel gevallen nog te 

koppelen is aan bestaande bebouwing geeft het ensemble een meerwaarde. Wijze 

vervolgonderzoek dient bepaald te worden aan de hand van de omvang en diepte en 

aard van een bodemverstorende ingreep. Indien deze open ontgravingen omvatten 

wordt geadviseerd deze minimaal actief te begeleiden. Te preferen is onderzoek zoals 

proefsleuven vooruitlopend op de werkzaamheden.

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 Zeist een formeel 

besluit. Namens de gemeente Zeist heeft diens adviseur, de Omgevingsdienst Regio 

Utrecht het rapport beoordeeld en akkoord bevonden met de volgende aanvulling op 

het gegeven selectie-advies:
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Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek geldt voor het plangebied een hoge 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten vanaf de Tweede Wereldoorlog. 

Het onderzoek heeft bevestigd dat in het plangebied sprake is van waardevol militair 

erfgoed, te weten (resten van) bebouwing, inrichting en gebruik van het Duitse 

Waldlager uit de Tweede Wereldoorlog behorende bij vliegveld Soesterberg en de militaire 

opvolgers daarvan. Het onderzoeksbureau adviseert een vervolgonderzoek in de vorm 

van een proefsleuvenonderzoek of archeologische begeleiding uit te laten voeren. Wij 

onderschrijven de conclusie dat een vervolgonderzoek nodig is, maar verwachten dat 

een gravend archeologisch onderzoek (nog) niet de beste manier is om kennis over het 

militaire erfgoed in het plangebied te verzamelen. Wij adviseren daarom om een actueel 

en gedegen (bouw)historisch onderzoek uit te laten voeren, waarbij informatie over de 

bouw, de bouwvolgorde, inrichting, gebruik en ontwikkelingen van het terrein vanaf de 

Tweede Wereldoorlog wordt verzameld uit archieven, luchtfoto’s, een opname van de 

gebouwen ter plaatse, eventuele beschikbare informatie uit het voormalige museum, enz. 

De interpretatie en waardering van de verzamelde informatie dient te gebeuren op basis 

van de meest recente inzichten en kennis over militair erfgoed. Op basis van het (bouw)

historische onderzoek kan besloten worden of beperkt gravend onderzoek een zinvolle 

aanvulling is.
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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 te kunnen houden met 

de belangen van aanwezig erfgoed. 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 

grondgebied van het terrein van het Walaardt Sacrékamp, Hobbemalaan 5, Huis ter 

Heide, gemeente Zeist.

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 plangebied ligt in bebost (met bebouwing) gebied aan de Hobbemalaan te Huis 

ter Heide, gemeente Zeist. Direct aan de westzijde ligt De Oude Spoorbaan. Aan de 
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (Bron: PDOK Opentopo).
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noordzijde zijn tennisbanen en park/bos aanwezig. Aan de zuidelijke zijde is een park/

bos aanwezig. Ten zuiden ligt de Amersfoortse weg. 

Binnen het plangebied liggen de barakken met bijbehorende infrastructuur van het 

Walaardt Sacré kamp. Het terrein is beplant met bomen waardoor het een bosachtige 

uitstraling heeft. De huidige barakken dateren uit een periode van de 40e tot 90e jaren 

van de 20e eeuw en verkeren deels in slechte staat.

Hoewel op moment van schrijven er nog geen concrete planvorming voor 

ontwikkelingen binnen het terrein is in eerder aangegeven dat de barakken gesloopt 

dan wel gerenoveerd zouden al naar de staat van het gebouw.1

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 

1  Bron: rtvutrecht.nl
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Figuur 1.2 
Situering plangebied, rood omkaderd (Bron 
luchtfoto: PDOK 2018).
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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 Rijksvastgoed de opdracht gekregen om bureauonderzoeken voor 

acht defensieterreinen op te stellen. De militaire waarden vanaf circa 1870 zijn door 

Arjen Bosman van Military Legacy beschreven. De resultaten worden in aparte 

rapporten gerapporteerd. Het voorliggende rapport is opgesteld voor het deelgebied 

Walaardt Sacré kamp.

Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek

Projectnaam: 32C18 Walaardt Sacré kamp

Archolprojectcode: DEF1941

Archis-zaaknummer: 4766205100

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

Directievoering: n.v.t.

Bevoegd gezag: Gemeente Zeist

Adviseur bevoegd gezag: Omgevingsdienst Regio Utrecht
Postbus 13101 
3507 LC Utrecht
t.a.v. mevr. Drs. L. Bruning
l.bruning@odru.nl.

Uitvoerder: Archol bv

Periode van uitvoering veldwerk: n.v.t. 

Rapport gereed: 28 april 2020

Versie 2 

Status:  Definitief

Goedkeuring bevoegd gezag Ja, met aanvulling selectieadvie

Provincie: Utrecht

Gemeente: Zeist

Plaats: Huis ter Heide

Toponiem: Hobbemalaan 5, Walaardt Sacré kamp

Coördinaten gebied: Centrum 145573 / 458711

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Circa 14 ha

Huidig grondgebruik: Barakken en bijbehorende bijgebouwen, bebost

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie 
Utrecht

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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2 Bureauonderzoek

2.1 Inleiding, methodiek en beleidskader

2.1.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Zeist heeft in 2008 gemeentelijke archeologiebeleid opgesteld.2  Met 

de nota en de achterliggende waarden & verwachtingenkaart is invulling gegeven aan 

een eigen gemeentelijk archeologiebeleid. Deze stukken vormen de basis van het hier 

gepresenteerde bureauonderzoek. Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan door 

middel van het raadplegen van aanvullende literatuur en van historisch kaartmateriaal. 

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) 4.1, protocol 4002.

2.1.2 Gemeentelijke beleid en ruimtelijke Ordening

Op de beleidskaart van de gemeente ligt het plangebied in een zone met een lage 

verwachting, waaraan geen archeologische onderzoeksplicht gekoppeld is. In het 

2  Botmans & Benjamins 2008.

Figuur 2.1
Uitsnede archeologische beleidskaart 
Gemeente Zeist met het plangebied rood 
omkaderd. Lichtgroen zijn gebieden met een 
middelhoge (onbekende) verwachting, oker 
en geel gebieden met een lage verwachting, 
grijs verstoorde gebieden (Bron: Botman & 
Benjamins, 2008).
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geldende bestemmingsplan Den Dolder Zuid, Bosch en Duin, Huis ter Heide Noord, 

Geconsolideerde versie, zijn voor het plangebied dan ook geen regels met betrekking 

tot archeologie opgenomen.

2.2 Landschappelijk kader3

De gemeente Zeist ligt op de overgang tussen de Utrechtse heuvelrug in het 

noordoosten en het lage Kromme Rijngebied in het zuidwesten.

Tegen het eind van het Saalien (voorlaatste ijstijd, zo’n 200.000 tot 130.000 jaar gelden) 

bereikte het landijs zijn maximale uitbreiding. Het landijsfront was in Nederland sterk 

gelobd. Rond deze ijslobben ontstonden door de zijwaartse en frontale druk van het 

landijs stuwwallen. In de gestuwde afzettingen komen rivierafzettingen behorende bij 

de Formaties van Urk, Sterksel en Kedichem voor. Het gedeelte van de stuwwal bij Den 

Dolder, ten noorden van het plangebied, is Oost-West georiënteerd en ligt loodrecht op 

de rest van de Utrechtse heuvelrug. Gedurende de warmere periode in de ijstijd kwam 

smeltwater vrij en ontstonden smeltwaterdalen. Door het water werd zand en grind 

meegenomen en aan de voet van de stuwwal afgezet. Aan de zuidkant van de stuwwal 

van Den Dolder en ten westen van de Utrechtse heuvelrug liggen voor het uiteinde 

van deze smeltwater dalen uitgestrekte smeltwaterwaaiers (sandrs). Deze afzettingen 

behoren tot het Laagpakket van Schaarsbergen, Formatie van Drenthe. In de nabijheid 

van de stuwwallen is het zand waaruit de sandr is opgebouwd matig tot zeer grof en 

grindhoudend; naarmate de afstand tot de stuwwal groter wordt, bestaan de sandrs uit 

fijner materiaal. De smeltwaterdalen werden voor een belangrijk deel aan het eind van 

deze periode weer opgevuld maar ze zijn op het AHN nog steeds goed zichtbaar.

Tijdens een groot deel van de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 100.000 – 10.000 

v. Chr.), heerste er in Nederland een poolklimaat. De ondergrond was permanent 

bevroren, de zogenaamde permafrost, en er was bijna geen begroeiing. De wind 

had hierdoor vrij spel. Bestaande afzettingen werden door de wind geërodeerd om 

elders als dekzanden te worden afgezet, zo gebeurde dat ook rondom de Utrechtse 

Heuvelrug. De dekzanden behoren tot het Laagpakket van Wierden, Formatie van 

Boxtel. De dekzanden die op de flanken van de stuwwal werden afgezet worden 

gordeldekzanden genoemd.

Aan het einde van het Pleistoceen, begin van het Holoceen verandert het klimaat en 

wordt warmer en vochtiger. De vegetatie nam toe en zorgde ervoor dat het dekzand 

niet meer kon verstuiven. Gedurende het grootste deel van het Holoceen is er 

vervolgens weinig tot geen geologische ontwikkeling rond de stuwwallen.

Voor de landbouw was het echter noodzakelijk om de zandgronden te bemesten. Door 

de bemesting ontstond een steeds dikker humeus, vruchtbaar pakket, de zogenoemde 

zwarte enkeerdgronden. Deze liggen ten zuidwesten van het plangebied in zone 

langs de Kromme Rijn. Voor bemesting werden plaggen gewonnen op on-ontgonnen 

gronden/woeste, zoals heide en bos. Doordat de verwijderde begroeiing in deze 

gebieden het onderliggende zand niet meer vasthoudt, ontstaan door menselijk 

handelen in de middeleeuwen nieuwe stuifzandgebieden.  Direct ten westen van het 

plangebied is een dergelijk stuifzand gebied gelegen. Deze zandverstuivingen vormen 

het Laagpakket van Kootwijk, Formatie van Boxtel. In de 19e eeuw werden bossen 

aangelegd om de verstuivingen tegen te houden.

3  Overgenomen uit Botmans & Benjamins 2008 en waar noodzakelijk aangevuld en/of aangepast 
voor de onderzoekslocatie.



Hobbemalaan 5, Walaardt Sacré kamp    13

Het plangebied ligt op de bodemkaart en de geomorfologische kaart binnen de 

bebouwde kom en is daarom niet gekarteerd. Het plangebied ligt echter tussen wel 

gekarteerde gebieden waardoor zeer waarschijnlijk is dat binnen het plangebied 

haardpodzolgronden, bestaande uit grof zand (Hd30) aanwezig zijn. Direct te ten 

westen ligt een gebied met duinvaaggronden bestaande uit leemarm en zwak lemig 

fijn zand (code Zd21).   Dit sluit aan bij extrapolatie van de geomorflogische kaart dat 

landduinen met bijbehorende vlakten en laagten van eolische herkomst aangeeft (code 

L54). Het gaat hier om de eerdergenoemde zandverstuivingen. Het plangebied zelf ligt 

in een vlakte van smeltwaterafzettingen/sandr (code M12). Op deze gronden zijn de 

haardpodzolgronden gevormd.

45
70

00

457000

45
80

00

458000

45
90

00

459000

46
00

00

460000

46
10

00

461000
143000

143000

144000

144000

145000

145000

146000

146000

147000

147000

N

terrein
12N6  G roeve
14B 3  Hoge s tuwwal
2M6   V lakte van s meltwaterafzettingen (s andr)
2M9   V lakte van ten dele vers poelde dekzanden
2R 3   Droog dal (+/-dekzand/los s )
3L6   G ordeldekzandwelvingen (+/- oud bouwlanddek)
3N8   Laagte onts taan door afgraving
4L8   Lage landduinen + bijbehorende vlakten/laagten
4L9   Lage s tuifduinen + vlakten/laagten
4N8   Laagte onts taan door afgraving
5G 1   S meltwaterwaaier (s andr)
7D2   S tuwwalplateau
B ebouwing
Holle weg

Legenda

Figuur 2.2 
Geomorfologische kaart van het plangebied, 
rood omkaderd, en omgeving (Bron: Alterra).
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300 m ten oosten van de locatie is een booronderzoek uitgevoerd (zaakid. 

3994940100). Binnen het onderzochte gebied zijn dezelfde gekarteerde bodem- 

en geomorfologische eenheden aanwezig. Hierbij is de volgende bodemopbouw 

gedocumenteerd4: Onder de bouwvoor en een in 17e eeuw aangebracht 

ophogingspakket van maximaal 0,80 m dik zijn resten van een E-horizont (inspoelings 

horizont) aanwezig. De bovenliggende A-horizont is of dun aanwezig of opgenomen/

niet te onderscheiden van het opgebrachte pakket. De E-horizont gaat diffuus over in 

bruin zand van de B-horizont met daaronder lichtgrijs zand van de C-horizont.

4  Rijk 2016.
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Legenda

Figuur 2.3 
Bodemkaart van het plangebied, rood 
omkaderd (Bron: Alterra).
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Bij het onderzoek bleek slechts bij 1 boring de ondergrond tot minimaal 1,80 m – mv 

verstoord te zijn. Wel was de ondergrond door de begroeiing sterk doorworteld.5

Uit de AHN blijk dat het maaiveld aan de westzijde, bij de Oude Spoorbaan rond de 

circa 8,50/8,60 m + NAP ligt. Richting de Hobbemalaan loopt het terrein op naar circa 

9,00/9,50 m + NAP (figuur 2.4).

2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waardenkaart 

Op de gemeentelijke archeologische verwachtingenkaart uit 2008 valt het plangebied 

in een zone met een lage verwachting voor alle perioden. Dit is gebaseerd op dat 

vergravingen of 20e eeuwse bouwactiviteiten archeologische resten grotendeels 

vernietigd hebben. Direct ten noorden en ten westen zijn gebieden met een 

middelhoge verwachting aanwezig. Dit is gebaseerd op de onbekendheid van dit 

soort gebieden, om bij grotere ingrepen onderzoek te kunnen laten uitvoeren om de 

archeologische kennis en verwachting te kunnen aanvullen.6

2.3.2 Archeologische Monumentenkaart (AMK) en Provinciale 
Waardenkaarten

Binnen het plangebied ligt niet een AMK-terrein. In de wijdere omgeving zijn wel 

AMK-terreinen aanwezig. De dichtstbijzijnde, 1 km naar het zuiden gelegen is een 

grafheuvel uit het neolithicum-ijzertijd (terrein van hoge archeologische waarde, 

monument nr. 2234). 3 km ten noordoosten is een tweede grafheuvel uit neolithicum/

5  Rijk 2016.
6  Botman en Benjamins 2008, p. 55 en 74.

45
70

00

45
70

00

45
80

00

45
80

00

45
90

00

45
90

00

46
00

00

46
00

00

144000

144000

145000

145000

146000

146000

147000

147000

N

-2
5
15
20
30

Legenda

Figuur 2.4 
Uitsnede uit het AHN  met het plangebied in 
rood omkaderd (Bron: AHN).
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bronstijd (terrein van zeer hoge archeologische waarde monumentnr. 2206 en van 

terrein van archeologische waarde 2213). In de nabijheid zijn andere grafheuvels met 

een AMK status aanwezig.

Ten zuidwesten zijn op 3 km twee terreinen aanwezig met bewoningsresten uit de late 

middeleeuwen/nieuwe tijd. Het gaat om het historische centrum van de Bilt (terrein 

van zeer hoge archeologische waarde, monument nr. 12216) en een kloosterterrein 

uit de late middeleeuwen (terrein van zeer hoge archeologische waarde monumentnr. 

2207).

Het plangebied ligt in een zone die voor een UNESCO Wereld Erfgoed status 

genomineerd is. Het betreft de Hollandse Waterlinies. Ondanks de militaire 

geschiedenis van het plangebied bevat de locatie geen elementen die bij Hollandse 

Waterlinies horen.

2.3.2.1 Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht

Binnen de Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (CHAT) zijn meerdere 

thema’s benoemd. Binnen het thema Militair Erfgoed is het plangebied als terrein met 

militair erfgoed uit de 20e eeuw aangegeven. Het gebied heeft een klasse 1 ensemble 

waarde bestaande uit een militair complex met een kazerne complex. In CHAT is 

de volgende omschrijving opgenomen: Wallaardt Sacré Kamp. Het is een voormalig 

zogenaamde Waltlager uit de Tweede Wereldoorlog. Later Demobilisatiecentrum ‘Het 

Boschkamp’. Uitbreiding met paviljoens omstreeks 1965 van het oorspronkelijke door de 

Duitsers aangelegde kamp.

Uit de overzichtskaart cultuurhistorie blijkt dat diverse gebouwde monumenten 

aanwezig op circa 300 m ten zuidoosten. Het gaat hier om gebouwen en 

inrichtingen behorende tot het wandelpark Blookerpark uit tweede helft 19e eeuw 

(Rijksmonumentnr. 510191, 510192, 510193 en 510194). Het Blookerpark is een door-

ontwikkeling van de buitenplaats of overplaats/buitenplaats Zandbergen uit de 17e 

eeuw (Rijksmonumentnr. 511550, 511552 en 511553). Beide terreinen worden van elkaar 

gescheiden door de Amersfoortseweg.

Rondom het plangebied zijn meerdere panden aanwezig die geïnventariseerd zijn in 

kader het Monumenten Inventarisatie Project. Naast gebouwen behorende tot het 

Blookerpark en Buitenplaats Zandbergen betreffen het hoofdzakelijk 19e en met name 

20e eeuwse bebouwing.

Het plangebied valt binnen zone die behoort het provinciaal thema Historische 

buitenplaatsen: De Amersfoortseweg (N237) is in 1653 aangelegd als zeer brede, 

kaarsrechte, met bomen beplante weg in formele landschapsstijl, tussen Amersfoort 

en Utrecht. Het elf kilometer lange traject tussen de Amersfoortse Galgenberg en de 

buitenplaats Vollenhoven kreeg een regelmatige vakkenverkaveling (24 vakken van 

ieder honderd roeden breed) voor de aanleg van buitenplaatsen. Het is het grootste 

infrastructurele project uit de zeventiende eeuw in de provincie Utrecht. Essentieel voor 

de Amersfoortseweg is het symmetrisch-monumentale karakter. De cultuurhistori-

sche kwaliteit ligt vooral in de nog geheel aanwezige verkavelingsritmiek met haakse 

dwarsassen (sorties), die rond Huis ter Heide en Soesterberg in de loop der tijd aan 

weerszijden van de weg naar achteren zijn verlengd. Door verbredingen en omleggingen 

is het monumentale karakter van de weg op diverse plaatsen aangetast, maar tussen 

Soesterberg en de Stichtse Rotonde is de oorspronkelijke structuur nog zichtbaar. Het 

heldere zeventiende-eeuwse concept van buitenplaatsen centraal op de uitgezette vakken 
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is slechts zeer ten dele gerealiseerd, maar vormt een inspiratiebron voor toekomstige 

ontwikkelingen. Kenmerkend voor de bestaande buitenplaatsen zijn het vrije zicht dwars 

over de weg en de lanen- en wallenstructuur. 

De waarde van het plangebied ligt in de zogenoemde verkavelingsritmiek die deels 

terug te zien is in de begrenzingen van het plangebied. Er zijn geen andere elementen 

aanwezig die bij dit thema horen.

Binnen het thema Archeologie ligt de locatie aan de rand van een zone met de 

volgende omschrijving: De Utrechtse Heuvelrug is 150.000 jaar geleden ontstaan tijdens 

de voorlaatste ijstijd, het Saalien. Het stuwwallenlandschap bezit een grote diversiteit 

aan archeologische waarden uit verschillende perioden, van de Steentijd tot de Tweede 

Wereldoorlog. Juist de stapeling van tijdlagen maakt de Utrechtse Heuvelrug zo bijzonder. 

Deze is het sterkst op de zuidelijke flanken. Op deze gradiënt (overgangszone naar de 

lagere kleigronden) bevinden zich diverse concentraties van prehistorische grafheuvels, 

celtic fields en vroegmiddeleeuwse grafvelden. Ook treffen we hier nederzettingster-

reinen uit de Brons- en IJzertijd aan als voorlopers van de middeleeuwse esdorpen met 

hun bouwgronden (engen), alsmede middeleeuwse wegenpatronen en tabaksvelden uit 

de Nieuwe Tijd. De belangrijkste bekende archeologische locaties op de Heuvelrug zijn: 1. 

Kwintelooyen (Steentijd); 2. Celtic fields, grafheuvels en nederzettingen (met name Brons- 

en IJzertijd); 3. Merovingisch grafveld Rhenen en Oud-Leusden (Vroege Middeleeuwen); 

4. Plantage Willem III (tabakscultuur, Nieuwe Tijd); 5. Grebbeberg, Kamp Amersfoort, 

Vliegbasis Soesterberg (Tweede Wereldoorlog).

Uit het thema historische hoofdstructuur blijkt dat de voorganger van de huidige 

Hobbemalaan reeds het derde kwart van de 17e eeuw aangelegd is. De weg werd 

onder andere gebruikt voor de veedrift en aansloot op de Amersfoortseweg die in 1647 

aangelegd. De Amersfoortseweg is ook opgenomen: Het is nauwelijks voorstelbaar 

dat de huidige Provincialeweg N237 tussen Utrecht en Amersfoort bedoeld was als een 

kaarsrechte, meer dan zestig meter brede weg met drie rijen eiken aan weerszijden en 

omzoomd door fraaie buitenplaatsen. De Wegh der Weegen is in 1647 ontworpen door 

Jacob van Campen en geldt als een van de meest ambitieuze infrastructurele projecten uit 

de zeventiende eeuw.

Aan de westzijde zijn resten van de inmiddels opgeheven spoorlijn Bilthoven van de 

NBM (Nederlandsche Buurtspoorweg – Maatschappij) aanwezig. Deze spoorlijn was in 

gebruik tussen 25 augustus 1901 en 5 januari 1941. Het station Huis ter Heide ligt aan 

de zuidzijde van de Amersfoortseweg.

2.3.3 Archis gegevens 

Het huidige plangebied ligt in een gebied dat niet eerder (archeologisch) onderzocht is.

Direct buiten het plangebied zijn twee onderzoeken aanwezig. De onderzoeken 

en vondstlocaties/waarnemingen binnen een straal van 1000 m om het huidige 

plangebied zijn bekeken. De ligging van de onderzoeken is op figuur 2.5 aangegeven.

Ten zuidoosten op 300 m van het plangebied is een booronderzoek uitgevoerd (zaakid. 

3994940100 met bijbehorende waarneming). Hierbij een relatief intact bodemprofiel 

aangetroffen (hierboven beschreven) maar zijn geen archeologische indicatoren 

gezien.



18 Hobbemalaan 5, Walaardt Sacré kamp

Circa 500 m en verder ten oosten/noordoosten zijn meerdere onderzoeken (met 

bijbehorende waarnemingen) uitgevoerd rondom het vliegveld Soesterberg. In 

de directe omgeving van het plangebied gaat om bureauonderzoeken (zaakid. 

2154798100, 4624025100 en 4720456100), booronderzoeken (zaakid. 4586483100, 

4591391100 en 4562790100) en twee begeleidingen (zaakid. 4649728100 en 

4655195100). Van deze laatste zijn nog geen resultaten bekend. Er zijn daarom 

aanvullend een proefsleuvenonderzoek (zaakid. 2379410100) en een begeleiding 

(zaakid. 2395068100) bekeken, omdat deze uitgevoerd zijn rondom de bebouwing van 

het vliegveld en daarmee enigszins vergelijkbaar kunnen zijn als de (archeologische 

situatie) binnen het plangebied.7

Uit de bureauonderzoeken komt naar voren dat onder de westelijk helft van het 

vliegveld uit sandr afzettingen aanwezig zijn al dan niet afgedekt dek- of stuifzand. 

De bodem bestaat waarschijnlijk uit een haardpodzolgrond. Dit is waarschijnlijk 

vergelijkbaar met de situatie binnen het plangebied. Hieraan wordt een lage 

archeologische verwachting toegekend. In de oostelijke helft en het noordelijk deel 

hebben hogere verwachtingen op basis van gunstigere bodem- en geomorfologische 

gesteldheid, aangetroffen archeologische resten en historische bewoning.

Er zijn geen vindplaatsen het paleo- en mesoliticum in de directe omgeving. Ten 

zuiden van de onderzochte gebieden zijn wel meerdere grafheuvels daterende uit 

het neolithicum tot en met de ijzertijd aanwezig. Ook een urnenveld uit de bronstijd 

is hier gelegen. Het gebied was dus weliswaar in gebruik, maar de grofzandige 

ondergrond zorgde voor een betere/te goede ontwatering en waarom daarom minder 

geschikt voor bewoning. Nederzettingssporen en structuren worden daarom hier niet 

verwacht. Het kaartmateriaal laat tot begin 20e eeuw slechts schaarse bebouwing in de 

onderzochte gebieden en omgeving zien.8 

De gebieden met een hogere verwachting, zijn middels boringen, proefsleuven en 

begeleidingen, onderzocht. Ondanks de aanwezigheid van gebouwen en structuren 

horende bij de vliegbasis, in gebruik vanaf 1918, werden in boringen wel intacte 

bodems aangetroffen. Geconcludeerd werd dat er een kleine kans was op het 

aantreffen tijdelijke kampementen uit het paleo- mesolithicum, een hoge kans op 

aantreffen van resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd en een zee hoge kans 

po het aantreffen van resten uit de Tweede Wereldoorlog. Op basis hiervan zijn de 

gravende onderzoeken uitgevoerd.9 Deze onderzoeken hebben voor de oudere 

perioden weinig opgeleverd. Ondanks de resultaten van het booronderzoeken bleken 

in de meeste onderzochte terreinen de ondergrond verstoord te zijn. Resten uit de 

Tweede Wereldoorlog zijn echter wel regelmatig bevestigd en onderzocht. Gedacht 

moet worden aan twee bunkers, bebouwing en structuren zoals latrines en afvalkuilen. 

Ook sporen van bombardementen zoals bomkraters zijn aangetroffen. Voor de enkele 

gebieden waar de bodemopbouw wel intact was, is bij de proefsleuvenonderzoeken 

vervolgonderzoek aanbevolen.

Op ruim 750 m ten noordoosten is een bureauonderzoek uitgevoerd (zaakid 

2203015100).  Verwacht wordt dat het gebied ondergestoven is in de late 

middeleeuwen of de nieuwe tijd. Indien onder het stuifzand de podzolbodem 

nog intact is er een hoge verwachting voor resten en sporen paleolithicum – late 

middeleeuwen. Op basis hiervan is vervolgonderzoek aanbevolen. Voor zover bekend is 

dit nog niet uitgevoerd.

7  Deze onderzoeken liggen op circa 2 km ten oosten/noordoosten van het plangebied.
8  Buesink en Enaus 2008.
9  Bergman 2018a, Bergman 2018b, Benthem 2012, Deitsch-van der Meulen 2013, Wijnen en Kok 

2013.
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Op 250 m ten zuiden is een onderzoeksmelding van één van de grote veldkarteringen 

voor het Kromme Rijnproject (zaakid. 2043340100). Uit de bijbehorende vondstlocaties 

blijkt dat er geen relevante waarnemingen voor het plangebied gedaan zijn.

500 m ten zuiden zijn meerdere booronderzoeken uitgevoerd (zaakid. 2174594100, 

2228289100 en 2356836100). Hierbij zijn voor delen van het onderzochte gebied 

een intacte bodems met podzolprofiel op 0,40 tot 0,90 m – mv aangetroffen. Bij het 

daaropvolgende karterende onderzoek zijn echter geen archeologische indicatoren 

aangetroffen. Verder archeologisch onderzoek werd daarom niet noodzakelijk geacht.

Binnen het onderzoeksgebied zijn, met uitzondering van de reeds genoemde, geen 

losse vondstlocaties of waarnemingen bekend.

2.3.4 Regionale Bewoningsgeschiedenis en historische gegevens plange-
bied10 

De oudste sporen in Zeist en omgeving dateren uit het paleolithicum nabij Rhenen 

in de groeve Kwinteloyen en van iets jongere leeftijd in Zeist zelf. Bewoning 

concentreerde zich in het meso- en neolithicum op de Utrechtse Heuvelrug. Uit 

deze periode dateren de eerste grafheuvels. Grafheuvels worden tot in de ijzertijd 

aangelegd. Uit de Bronstijd is daarnaast ook in een urnenveld bekend. De graven 

worden met name in de voor bewoning minder geschikte gebieden aangetroffen. In 

10  Gebaseerd op Volkers 2011 en waar noodzakelijk aangevuld en/of aangepast voor de onder-
zoekslocatie.
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Figuur 2.5 
Archis waarnemingen (oranje stippen) en 
onderzoeken (blauw omlijnd) met de locatie 
van het plangebied, rood omkaderd (Bron: 
RCE).
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de smeltdalen met sandr-afzettingen in de ondergrond zijn meerdere, soms in kleine 

groepjes aangetroffen. Nederzettingen en akkersystemen zoals de celtic-fields zijn niet 

in de directe omgeving aangetroffen. Een theorie voor de ligging van de grafheuvels 

en het ontbreken van nederzettingssporen is dat de grafheuvels een grensafbakening 

vormden aangezien ze vanwege verhoging en ligging in het landschap van veraf gezien 

konden worden.11

Ook in de Romeinse tijd is de regio rondom het plangebied relatief leeg. Sporen uit 

de Romeinse tijd zijn wel in het zuidelijk gelegen Kromme Rijngebied aanwezig. In 

de middeleeuwen neemt de bewoning in de regio steeds verder toe. Bos wordt voor 

het hout omgehakt. Voor de zuidelijk gelegen landbouwgronden wordt heidegrond 

afgeplagd voor bemesting. Daar ontstaan de enkeerd gronden. In de ontboste en 

afgeplagde gebieden echter krijgen erosie door weersinvloeden vrij spel. Als gevolg 

hiervan gaat het zand verstuiven. Dit is ook ten westen van het plangebied gebeurd. 

Het is niet uitgesloten dat het stuifzand tot bij het plangebied de oorspronkelijke 

ondergrond afgedekt heeft. Het plangebied is na de middeleeuwen onderdeel van een 

heidegebied. Door dit heidegebied wordt in het midden van de 17e eeuw een nieuwe 

weg tussen Utrecht en Amersfoort aangelegd, de huidige Amersfoortse weg. Na het 

besluit van1647 wordt in 1652 begonnen met de aanleg. De Amersfoortse weg moest 

een 60 m. brede weg geflankeerd met bomen worden. Aan weerszijden werd de heide 

in vakken ingedeeld en verdeeld onder de financiers van de weg. Dit vormde de basis 

voor de latere buitenplaatsen. De heidegebieden werden deels door de eigenaren 

bebost. 

De onverharde weg werd in 1808 verhard met keien en in 1815 onderdeel van het 

rijkstraatwegennetwerk.

Eén van de eerste buitenplaatsen was die van Zandbergen.12 De naam Huis ter Heide 

komt van de gelijknamige herberg die iets ten zuiden van het plangebied langs de weg 

stond. In de 18e en 19e eeuw werden landschapstuinen bij de buitenplaatsen ingericht. 

In het begin van de 20e eeuw werden de vakken ten noorden van de Amersfoortse weg 

behorende bij Zandbergen omgevormd tot het Blookerpark.

Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat hoewel binnen het plangebied wel wat 

paden aanwezig zijn, er geen sprake is van een echt vormgegeven landschapstuin, 

maar meer een wandel en ontsluiting van het inmiddels beboste gebied.

Ten westen van het plangebied is end 19e begin 20e eeuw een spoorlijn aangelegd. 

Dit was de inmiddels opgeheven spoorlijn Bilthoven van de NBM (Nederlandsche 

Buurtspoorweg – Maatschappij). Deze spoorlijn was in gebruik tussen 25 augustus 

1901 en 5 januari 1941. Het station Huis ter Heide ligt aan de zuidzijde van de 

Amersfoortseweg.

Het plangebied wordt in de Tweede Wereldoorlog in gebruik genomen door de 

bezetters. Na de oorlog heeft het altijd een militaire functie behouden (zie hieronder).

2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Het historisch kaartmateriaal laat voor de Nieuwe tijd de bovenstaande geschetste 

ontwikkeling zien. Op de eerste beschikbare kaarten is het plangebied niet plaatsen 

en zijn er op doorgaande wegen na geen details aangegeven die iets over gebruik 

11  Beusink en Enaus 2008.
12  Over de ontwikkeling van de buitenplaats Zandbergen en de ontwikkeling daarvan naar het 

huidige Huis ter Heide is veel geschreven worden. Voor de ontwikkeling van het plangebied en 
de archeologische waarde heeft dit echter weinig toegevoegde waarde.
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en inrichting kunnen zeggen. Op de kaart van Visscher uit circa 1684 is de globale 

ligging wel te herkennen (figuur 2.6). De Amersfoortseweg is aangegeven met de 

diverse zijwegen. Ten noorden van de weg lopen enkele andere, oudere wegen. 

Het is niet uitgesloten dat eentje ook door het plangebied gelopen heeft, maar met 

zekerheid is dit niet te zeggen. Het 18e eeuwse kaartbeeld laat een vergelijkbaar beeld 

zien.  Op de kadastrale kaarten opgesteld in de periode van 1811-1832 is alleen de 

haaks op de Amersfoortseweg gelegen ontsluitingsweg aangegeven (figuur 2.7). Het 

plangebied ligt in percelen (nr. 144, 145, 168, 169 en 170) die volgens de Oorspronkelijk 

Aanwijzende Tafels in gebruik zijn als heide en dennenbos met een klein stukje 

bouwland.

Dit is ook als dusdanig te herkennen op de militaire kaarten van rond het midden 

van de 19e eeuw en latere bonnenkaarten. Hierop is ook de herberg Huis ter Heide 

aangegeven (figuur 2.8). Tegen het einde van de 19e eeuw zijn diverse wandelpaden te 

herkennen en is het gehele plangebied bebost. Begin 20e eeuw verschijnt de spoorbaan 

ten westen van het plangebied. Ook lijkt een het bos van groot deel van het plangebied 

weer gekapt te zijn (figuur 2.9). Eind jaren 30 is het weer grotendeels bebost en zijn 

allerlei paden/wegen aangelegd. Hoewel dit grotendeels overeenkomt met de huidige 

indeling is er op dat moment nog geen bebouwing aanwezig (figuur 2.10).

Figuur 2.6 
Ultraiectini Dominii tabula multo aliis auctior 
et correctior per Nic. Visscher ; R. de Hooghe 
circa 1684. Globale ligging van het plange-
bied is in rood aangegeven. Noord is circa 
rechtsonder gelegen (Bron: Universiteit van 
Amsterdam).
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Figuur 2.7 
Het plangebied, rood omkaderd, geproject-
eerd op de Kadasterkaart uit 1811-1832 van 
Zeist, Sectie A, blad 5, Utrecht. Ligging van 
het plangebied is in rood aangegeven (Bron: 
RCE).

Figuur 2.8 
Het plangebied geprojecteerd op de topo-
grafische kaart van 1850. Ligging van het 
plangebied is in rood aangegeven (Bron: 
Kadaster).
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Figuur 2.9 
Het plangebied geprojecteerd op de topo-
grafische kaart van 1883. Ligging van het 
plangebied is in rood aangegeven (Bron: 
Kadaster).

Figuur 2.10 
Het plangebied geprojecteerd op de topo-
grafische kaart van 1937. Ligging van het 
plangebied is in rood aangegeven (Bron: 
Kadaster).
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2.3.6 Militaire geschiedenis 

Oorspronkelijk was het Walaardt Sacrékamp een Duitse ‘Waldsiedlung’ behorende bij 

het (vliegbasis Soesterberg). Er staan als boerderij of stal gecamoufleerde barakken, 

kantines en kantoren. Zo werd voorzien in de groeiende behoefte aan onderkomens 

in de nabije omgeving van Flugplatz Soesterberg. Het Nederlandse legeringsgebouw 

gebouwd in de jaren ’30 op het vliegkamp zelf was niet toereikend. Daarom werden 

in de omgeving drie genummerde Waldlagers geb0uwd. Waldlager 1 lag tussen de 

hoofdgebouwen van het vliegveld en De Paltz. Waldlager 2 was gesitueerd in de 

bossen tussen Bosch en Duin en Huis ter Heide. Waldlager 3 lag in het voormalige 

vakantieoord Zomers Buiten te Soestduinen. Het waren in feite kleine dorpen voor het 

Luftwaffe-personeel dat werkzaam was op de vliegbasis, zoals boordwerkkundigen, 

boordschutters, monteurs, wapentechnici, bevoorraders en ander grondpersoneel en 

manschappen. Kortom het lagere vliegende en niet-vliegende personeel. De hogere 

officieren waren namelijk vooral ingekwartierd in gevorderde villa’s in de omgeving. 

Naast legeringsgebouwen voorzagen de Waldlagers in alle directe benodigde 

voorzieningen dagelijks onderhoud, maar ook vertier.

De bouw werd uitgevoerd in de zogenaamde Heimatstil, waarbij de gebouwen 

kenmerken hadden van de Duitse landelijke stijl. Enerzijds werd dit gedaan om de 

gebouwen in een civiele stijl te camoufleren tegen luchtaanvallen. Maar anderzijds 

werd dit gedaan om de Duitse soldaten zich thuis te laten voelen, door het creëren van 

een stukje Heimat in Holland.

De bouw stond onder toezicht van de Luftwaffe Bauleitung, al is het werk vooral 

uitgevoerd door verschillende Nederlandse aannemers. De stijl van de bebouwing was 

universeel, maar per gebouw en per Waldlager komen er wel verschillen in details voor.

Waldlager 2 bij Huis ter Heide bestaat uit een ca. 25 gebouwen en werd geheel door 

de Duitsers aangelegd en gebouwd in een onbebouwd bos- en heide perceel tussen 

Huis ter Heide en Bosch en Duin. Het lag tussen de Verlengde Bergweg (ook wel 

Ravenhorstsesteeg genoemd, en sinds 1969 Hobbemalaan) en de spoorlijn tussen 

Bilthoven en Zeist. De spoorlijn werd gebruikt voor de aanvoer van bouwmaterialen. 

Figuur 2.11 
Plattegrond van (destijds bekende) Duitse 
structuren binnen het plangebied (rood 
omkaderd) op de Britse OS kaart uit 1943.
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De bouw is vrij snel na mei 1940 al begonnen, en voor het einde van dat jaar is het al 

(deels) in gebruik genomen. In 1941 werd de dienstregeling van personenvervoer op 

het spoortraject 

opgeheven en de spoorrails grotendeels door de Duitsers opgebroken en afgevoerd 

voor gebruik elders. Dit Waldlager bestond vooral uit grote legeringsgebouwen en 

zoals gebruikelijk in die tijd, een apart keuken- en kantinegebouw. Verder waren er 

enkele magazijn- en kantoorgebouwen. De manschappen-kantine was een simpele 

eetzaal met een podium.

Voor de onderofficiers mess was er een restaurant-achtige inrichting, compleet 

met bedienend (dames)personeel en een luxe bar. Het is dan vooral in gebruik door 

personeel van Kriegsgeschwader 4 (KG4). De tien legeringsgebouwen die de hoofdmoot 

vormden van het kamp, hadden een identieke aanleg. Deze waren in principe gelijk aan 

de legeringsgebouwen op de andere Waldlagers. Er was een benedenverdieping met 

ingangen aan beide kopse zijden, en een gang door het midden met aan weerszijden 

in totaal acht slaapruimten voor twee tot drie personen. In iedere kamer was een eigen 

wastafel. Aan de kopse kant waren aan één kant van het gebouw de natte cellen, 

oftewel de toiletgroep en wasruimtes, voor gezamenlijk gebruik. Ook was hier de 

technische ruimte met een aparte toegangsdeur vanaf de buitenkant. Halverwege 

de gang was er een trapportaal naar de bovenverdieping. Daar waren meerdere 

vertrekken aanwezig, deels met dakkapellen. Afhankelijk van het gebruik was deze 

bovenverdieping ingericht met slaapruimtes, of met ruimere ontspanningsruimtes. De 

kamers op de begane grond konden aan de buitenkant afgesloten worden met houten 

luiken, zodat deze de aanschijn van een boerengebouw hadden.

Verder waren er meerdere gebouwen met vrijwel dezelfde aanblik, maar zonder een 

vast trappenhuis en een eenvoudige bovenverdieping zonder dakkapellen. Deze 

gebouwen dienden als kantoor-, werk- en opslagruimtes (zie bijvoorbeeld gebouwen 

9 en 16). Gebouw 2 heeft ook een vergelijkbare vorm, maar dan langer. Het had dikke 

ijzeren luiken in plaats van houten luiken, en was zo ingericht als scherfvrije ruimte. 

Na de oorlog is deze als telefooncentrale gebruikt, een functie die het mogelijk al 

gedurende de bezettingstijd had.

Ondanks dat de locatie van het kamp bij de geallieerden bekend was, is het nooit 

rechtstreeks gebombardeerd. Het is wel met boordwapens onder vuur genomen 

tijdens aanvallen op doelen in de directe omgeving, zoals op 20 Maart 1945. Britse 

Spitfires vielen aan op de omgeving van de Gerofabriek, Bergweg, Prins Alexanderweg, 

Amersfoortseweg en Bosch en Duin. Hierbij kwamen ten minste drie Duitse militairen 

om in Bosch en Duin. Ook waren er burgerslachtoffers: een tiental toen het pand 

Biltseweg 5 werd getroffen en uitbrandde en er werden zes personen gedood die 

schuilden langs de spoordijk achter Biltseweg 1.

Op het terrein waren opvallend genoeg geen luchtbeschermingsschuilplaatsen of 

bunkers aanwezig. Mogelijk werd de veiligheid voldoende geacht in de gebouwen met 

dikke muren (30 cm) en de mogelijkheid dat ramen met luiken afgesloten konden. Ter 

bescherming lagen er stapels zandzakken om de gebouwen. Ook dit zal bescherming 

hebben geboden tegen bomscherven, secundaire scherfwerking en luchtdruk.

De Duitsers hebben geen vernielingen aan het complex toegebracht tijdens het 

vernielen en gedeeltelijk opblazen van de vliegbasis in april 1945. Dat zal mede zijn 

veroorzaakt doordat het complex dan nog in gebruik was door grondtroepen (o.a. 

Fallschirmjäger).
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Na de bevrijding, werd het kamp najaar 1945 in gebruik genomen als opvangkamp van 

de Bijzonder Jeugdzorg voor kinderen van NSB-ouders. Deze ouders zaten gevangen in 

o.a. Fort De Bilt, Utrecht, Baarn en Bilthoven. Hun kinderen werden in opvangtehuizen 

met zorg, onderwijs en toezicht opgevangen totdat hun ouders vrijkwamen. Het 

gebruik voor de opvang van NSB-kinderen duurde totdat de NSB-ouders na 1 à 2 

jaar vrijkwamen. Daarna werd het kamp in augustus/september 1947 ingericht als 

Demobilisatiecentrum Boschkamp, voor de opvang van militairen die terug keerden 

van de Politionele Acties in Nederlands-Indië. Boschkamp viel onder het op 1 

augustus 1947 opgerichte Demobilisatiecentrum der KL. Dit bestond uit een staf, het 

Doorgangskamp te Woerden en het al genoemde Demobilisatiecentrum Boschkamp 

in Huis ter Heide. De twee centra hadden een afzonderlijke: in Boschkamp werden 

gedemobiliseerde militairen medisch gekeurd en konden zij daar een beroepskeuzetest 

afleggen. Zieke militairen werden overgeplaatst naar Woerden.

In 1949 verhuisde het naar Amersfoort. Het kamp werd daarop in gebruik genomen 

door de Luchtmacht en de naam werd veranderd in Walaardt Sacrékamp. Hier 

werden bewakingseenheden gehuisvest, die deels op Soesterberg en deels in Zeist 

operationeel zijn. Tot ca. 1992 is het bij de Amerikanen in gebruik en zijn door de US Air 

Force een aantal legeringsgebouwen en een sportzaal (Wolfhound Gym) bijgebouwd.

Recentelijk zijn de  Duitse gebouwen ingetekend op een huidige plattegrond van 

het kamp. De inmiddels gesloopte gebouwen zullen de in deze lijst ontbrekende 

nummers 1, 12, 13 en 20 hebben gehad. De legenda van de overgebleven 

gebouwnummers is:

Figuur 2.12 
Plattegrond met ingetekend de Duitse 
gebouwen op de plattegrond van het huidige 
kamp.
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2 - Kantoor/werkruimte/ opslag/telefoon 17 - Legeringsgebouw

3 - Legeringsgebouw 18 - Kantoor/werkruimtes

4 - Legeringsgebouw 19 - Ketelhuis

5 - Gesloopt legeringsgebouw/kantoor 21 - Gesloopt wachtgebouw

6 - Legeringsgebouw 22 - Gesloopt kantoor/opslag

7 - Legeringsgebouw 23 - Stal/opslag

8 - Legeringsgebouw 24 - Bluswaterkelder

9 - Kantoor/werkruimtes 25 - Bluswaterkelder

10 - Legeringsgebouw 26 - Transformatorhuisje

11 - Legeringsgebouw X1 - Gesloopt gebouw, nu nieuwbouw

14 - Legeringsgebouw X2 - Gesloopt gebouw, nu nieuwbouw

15 - Kantine/keuken X3 - Gesloopt gebouw vorm en grootte gebouw 2

16 - Kantoor/werkruimtes L - Gesloopte loods, mogelijk kolenopslag

 

2.3.7 Verstoringsinformatie plangebied

De aanleg en uitbreiding van de (militaire) bebouwing kan de ondergrond verstoord 

hebben. Aangezien archeologische waarden direct onder de bouwvoor aanwezig 

kunnen zijn kan de 20e eeuwse inrichting en gebruik van het terrein oudere resten 

aangetast hebben.

In de noordwestelijke hoek van het plangebied zijn eind 20e eeuw meerdere saneringen 

uitgevoerd volgens het bodemloket (figuur 2.13). Informatie met betrekking tot de 

aard van de sanering is echter niet beschikbaar waardoor de mate van verstoring 

onbekend is. Rekening moet gehouden worden dat op dit terrein deel mogelijk 

ontgravingen voor de saneringen hebben plaatsgevonden.
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Figuur 2.13 
Uitsnede met het onderzochte en gesaneerde 
gebied (Bron: Bodemloket).
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting 

voor het plangebied opgesteld. Waarschijnlijk is er sprake van een pleistoceen 

landschap dat direct onder het maaiveld/bouwvoor aanwezig is. Het is echter niet 

geheel uitgesloten dat op het pleistocene landschap nog een stuifzandlaag uit de 

(late) middeleeuwen/begin nieuwe tijd zich bevindt. Indien dit aanwezig is kunnen 

archeologische waarden uit de periode paleolithicum tot en met middeleeuwen 

aanwezig zijn. Indien deze niet aanwezig is kunnen verstoringen van met name van 

na de middeleeuwen resten uit deze perioden beschadigt dan wel geheel vernietigd 

hebben.

Gezien de landschappelijke en menselijke gebruiksgeschiedenis is de verwachting 

relatief laag. Uit de periode paleolithicum-neolithicum kunnen kleine activiteiten-

kampementen aanwezig zijn. Uit de periode neolithicum-ijzertijd kunnen grafheuvels 

aanwezig zijn. De verwachting is echter laag gezien het praktisch ontbreken van 

archeologische waarnemingen in de directe omgeving. Er zijn ook geen aanwijzingen 

voor gebruik in de daaropvolgende periode tot in de middeleeuwen. Mogelijk zijn uit 

deze laatste periode sporen van het afplaggen van heide aanwezig. Omdat zich hier 

echter geen stuifzandgebied gevormd heeft, zoals wel ten westen van het plangebied 

het geval was, is het waarschijnlijk dat dit op beperkte schaal of mogelijk geheel niet 

plaatsgevonden heeft.

Voor de nieuwe tijd is de verwachting hoger. Na de aanleg van de Amersfoortse weg 

in de 17e eeuw kunnen ontginningssporen, percelering en ontsluitingspaden aanwezig 

zijn. Systematischer is het plangebied in de loop van de 19e eeuw ingericht met 

(waarschijnlijk) wandelpaden.

Pas in de 20e eeuw verschijnt systematische bebouwing met de inrichting van het 

militaire terrein. Het gebied heeft een zeer hoge verwachting voor inrichtingen 

vanaf de Tweede wereldoorlog en met name de inrichting als Waldläger. Sporen en 

structuren die gekoppeld kunnen worden aan de inrichting en de nog bestaande 

bebouwing kunnen verwacht worden. Aangezien het terrein niet gebombardeerd 

is zijn deze relatief intact.  Sporen van gebruik hebben gezien de intactheid van het 

oorspronkelijk kamp een grote informatieve en ensemble waarde. Dit geld ook voor de 

daaropvolgende gebruiksperioden.

De gespecificeerde archeologische verwachting is beknopte vorm weergeven in tabel 

2.1.
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Eigenschap Verwachting

Datering Paleo - neolithicum

Complextype Vondststrooingen/vuursteenstrooingen en evt. haardkuilen.

Omvang Beperkte omvang.

Diepteligging Direct onder maaiveld/bouwvoor

Gaafheid en conservering Slecht tot matig afhankelijk van verstoringen en activiteiten uit andere perio-
den.

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken (vuur)steen en kuilen met houtskool

Mogelijke verstoringen Activiteiten andere perioden. Afplagging late middeleeuwen.

Datering   Neolithicum – ijzertijd

Complextype Graven/grafvelden (urnenveld)

Omvang Beperkt in omvang in geval van grafheuvel, in geval van een urnenveld poten-
tieel aanzienlijk binnen het plangebied.

Diepteligging Direct onder maaiveld/bouwvoor

Gaafheid en conservering Slecht tot matig afhankelijk van verstoringen en activiteiten uit andere perio-
den.

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Verhoging, grafkuil, kringgreppel, stakenrijen, bijgiften, crematieresten, graven.

Mogelijke verstoringen Activiteiten andere perioden. Afplagging late middeleeuwen.

Datering  Middeleeuwen – nieuwe tijd

Complextype Ontginning – afplaggen van heide

Omvang Groter dan plangebied

Diepteligging Direct onder maaiveld/bouwvoor

Gaafheid en conservering Slecht tot matig afhankelijk van verstoringen en activiteiten uit andere perio-
den.

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Spitsporen, greppels

Mogelijke verstoringen Activiteiten 19e en 20e eeuw/ huidige inrichting.

Datering 19e eeuw

Complextype Bos/park inrichting

Omvang Groter dan het plangebied.

Diepteligging Direct onder maaiveld/bouwvoor

Gaafheid en conservering Verstoringen door huidige inrichting

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Percelering en toegangspaden.

Mogelijke verstoringen Inrichting en gebruik als militair kamp 20e en 21e eeuw.

Datering Moderne tijd

Complextype Legerplaats

Omvang Plangebied

Diepteligging Op en direct onder maaiveld

Gaafheid en conservering Afhankelijk van sloop na 1945

Locatie Verspreid over gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Gebouwen, loopgraven, schuilnissen, afvalkuilen

Mogelijke verstoringen Inrichting en gebruik als militair kamp (2e helft) 20e en 21e eeuw.

Tabel 2.1 
Gespecificeerde archeologische verwachting.
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3 Conclusie

3.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting 

voor het plangebied opgesteld. Waarschijnlijk is er sprake van een pleistoceen 

landschap dat direct onder het maaiveld/bouwvoor aanwezig is. Het is echter niet 

geheel uitgesloten dat op het pleistocene landschap nog een stuifzandlaag uit de 

(late) middeleeuwen/begin nieuwe tijd zich bevindt. Indien dit aanwezig is kunnen 

archeologische waarden uit de periode paleolithicum tot en met middeleeuwen 

aanwezig zijn. Indien deze niet aanwezig is kunnen verstoringen van met name van 

na de middeleeuwen resten uit deze perioden beschadigt dan wel geheel vernietigd 

hebben. De verwachting op archeologische resten is tot in de Nieuwe tijd echter over 

het algemeen laag gezien het praktisch ontbreken van waarnemingen in de directe 

omgeving en het landgebruik in deze periode. Dat wil niet zeggen dat relatief kleine 

fenomenen zoals grafheuvels op voorhand geheel uitgesloten zijn. De kans hierop is 

afhankelijk van de intactheid van het terrein in feite onbekend. Voor resten daterende 

vanaf de Tweede Wereldoorlog is de verwachting echter hoog. Het door de Duitse 

bezetter ingerichte Waldläger is ondanks na-oorlogse verbouwingen relatief intact.

3.2 Selectie-advies

Op grond van de bovenstaande overwegingen wordt voor het plangebied zijn 

afhankelijk van de aard van toekomstige ingrepen mogelijk vervolgstappen uit het 

proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk. De verwachting 

voor de periode paleolithicum - middeleeuwse niveau is laag vanwege verstoringen 

in de 20e eeuw en later. Niet uitgesloten is dat het terrein al in de late middeleeuwen 

mogelijk afgeplagd is. Waarschijnlijker is dat de 19e eeuwse inrichting als bos/park en 

later als militaire Walaardt Sacré kamp eventueel aanwezige archeologische waarden 

uit de voorgaande perioden aangetast of vernietigd heeft. Archeologisch onderzoek 

voor deze perioden wordt daarom niet aanbevolen.

Archeologisch vervolgonderzoek wordt wel aanbevolen voor de periode van de Tweede 

Wereld Oorlog en de direct daarop aansluitende periode.  Ondanks het bestaan 

van kaarten is de mate van intactheid relatief uniek voor een militaire terrein. Het 

vastleggen van de structuren, inclusief het verzamelen van mobilia die een beeld 

geven van het gebruik is daarom essentieel. Dat dit mogelijk in veel gevallen nog te 

koppelen is aan bestaande bebouwing geeft het ensemble een meerwaarde. Wijze 

vervolgonderzoek dient bepaald te worden aan de hand van de omvang en diepte en 

aard van een bodemverstorende ingreep. Indien deze open ontgravingen omvatten 

wordt geadviseerd deze minimaal actief te begeleiden. Te preferen is onderzoek zoals 

proefsleuven vooruitlopend op de werkzaamheden.

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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Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Zeist een formeel 

besluit. Namens de gemeente Zeist heeft diens adviseur, de Omgevingsdienst Regio 

Utrecht het rapport beoordeeld en akkoord bevonden met de volgende aanvulling op 

het gegeven selectie-advies13:

Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek geldt voor het plangebied een hoge 

verwachting op het aantreffen van archeologische resten vanaf de Tweede Wereldoorlog. 

Het onderzoek heeft bevestigd dat in het plangebied sprake is van waardevol militair 

erfgoed, te weten (resten van) bebouwing, inrichting en gebruik van het Duitse 

Waldlager uit de Tweede Wereldoorlog behorende bij vliegveld Soesterberg en de militaire 

opvolgers daarvan. Het onderzoeksbureau adviseert een vervolgonderzoek in de vorm 

van een proefsleuvenonderzoek of archeologische begeleiding uit te laten voeren. Wij 

onderschrijven de conclusie dat een vervolgonderzoek nodig is, maar verwachten dat 

een gravend archeologisch onderzoek (nog) niet de beste manier is om kennis over het 

militaire erfgoed in het plangebied te verzamelen. Wij adviseren daarom om een actueel 

en gedegen (bouw)historisch onderzoek uit te laten voeren, waarbij informatie over de 

bouw, de bouwvolgorde, inrichting, gebruik en ontwikkelingen van het terrein vanaf de 

Tweede Wereldoorlog wordt verzameld uit archieven, luchtfoto’s, een opname van de 

gebouwen ter plaatse, eventuele beschikbare informatie uit het voormalige museum, enz. 

De interpretatie en waardering van de verzamelde informatie dient te gebeuren op basis 

van de meest recente inzichten en kennis over militair erfgoed. Op basis van het (bouw)

historische onderzoek kan besloten worden of beperkt gravend onderzoek een zinvolle 

aanvulling is.

13  Advies archeologie Omgevingsdienst Regio Utrecht aan de gemeente Zeist t.a.v. Mevr. C. van 
Kouwen, d.d. 15 april 2020.
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Figurenlijst

Figuur 1.1 Ligging plangebied (Bron: PDOK Opentopo).

Figuur 1.2 Situering plangebied, rood omkaderd (Bron luchtfoto: PDOK 2018).

Figuur 2.1Uitsnede archeologische beleidskaart Gemeente Zeist met het plangebied 

rood omkaderd. Lichtgroen zijn gebieden met een middelhoge (onbekende) 

verwachting, oker en geel gebieden met een lage verwachting, grijs verstoorde 

gebieden (Bron: Botman & Benjamins, 2008).

Figuur 2.2 Geomorfologische kaart van het plangebied, rood omkaderd, en omgeving 

(Bron: Alterra).

Figuur 2.3 Bodemkaart van het plangebied, rood omkaderd (Bron: Alterra).

Figuur 2.4 Uitsnede uit het AHN  met het plangebied in rood omkaderd (Bron: AHN).

Figuur 2.5 Archis waarnemingen (oranje stippen) en onderzoeken (blauw omlijnd) met 

de locatie van het plangebied, rood omkaderd (Bron: RCE).

Figuur 2.6 Ultraiectini Dominii tabula multo aliis auctior et correctior per Nic. Visscher 

; R. de Hooghe circa 1684. Globale ligging van het plangebied is in rood aangegeven. 

Noord is circa rechtsonder gelegen (Bron: Universiteit van Amsterdam)

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

1811-1832 van Zeist, Sectie A, blad 5, Utrecht. Ligging van het plangebied is in rood 

aangegeven (Bron: RCE).

Figuur 2.8 Het plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1850. Ligging 

van het plangebied is in rood aangegeven (Bron: Kadaster).

Figuur 2.9 Het plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1883. Ligging 

van het plangebied is in rood aangegeven (Bron: Kadaster).

Figuur 2.10 Het plangebied geprojecteerd op de topografische kaart van 1937. Ligging 

van het plangebied is in rood aangegeven (Bron: Kadaster).

Figuur 2.11 Plattegrond van (destijds bekende) Duitse structuren binnen het plangebied 

(rood omkaderd) op de Britse OS kaart uit 1943.

Figuur 2.12 Plattegrond met ingetekend de Duitse gebouwen op de plattegrond van 

het huidige kamp.

Figuur 2.13 Uitsnede met het onderzochte en gesaneerde gebied (Bron: Bodemloket)

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1 Gespecificeerde archeologische verwachting.

Bijlage Geraadpleegde bronnen
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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 aanwezig)

Ja

Niet-Verplichte bronnen 
(beredeneerde keuze)

Centraal Monumenten Archief (CMA) Nee Archis is geraadpleegd

Centraal of archeologisch archief (CAA) Nee Archis is geraadpleegd

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 nee Niet van toepassing

Milieukundig bodemonderzoek Ja Via Bodemloket 

Archeologische en overige cultuurhistorische 
rapporten binnen het onderzoeksgebied

Ja Via DANS e n Archis. Relevante gege-
vens in het rapport opgenomen

Lucht- en satellietfoto’s Ja

Archieven Nee Nadere gegevens

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Ja

Amateur-archeologen Nee

Gebiedsgerichte specialisten Ja t.b.v. de militaire geschiedenis

Eigenaar en gebruiker Ja Informatie opdrachtgever

Provinciale depots Nee Niet van toepassing
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Bijlage 3 Topografie Walaardt Sacrékamp
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