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1 Inleiding  
Cultuurhistorie en archeologie hebben betrekking op de geschiedenis van het gebied en de resten die 
daarvan nog zichtbaar zijn in het landschap of onder de grond behouden zijn gebleven. De 
cultuurhistorische en archeologische waarden geven aan welke onderdelen in het landschap nog 
verwijzen naar de geschiedenis. De archeologische waarden hebben betrekking op de zaken die onder 
het maaiveld aanwezig zijn. De overige cultuurhistorische waarden zijn (veelal) boven het maaiveld 
aanwezig en maken deel uit van het landschap.  
 
Deze rapportage gaat in op de effecten op deze cultuurhistorische waarden als gevolg van de realisatie 
van de Rotterdamsebaan. Een groot deel van de inhoud van deze rapportage is ook opgenomen als 
bijlage bij het Trechteringsdocument (Bijlage V, Groen-blauwe milieuthema's, hoofdstuk 3). Deze bijlage 
is geupdate met nieuwe foto's en enigszins gewijzigde uitgangspunten ten aanzien van de langere 
tunnel en het deels in open tunnelbakken aanleggen van de weg in de Vlietzone. 
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2 Criteria Effectbeoordeling 
De effectbeoordeling voor de onderdelen archeologie en cultuurhistorie worden op kwalitatieve wijze 
gedaan. Aangezien de cultuurhistorische waarden sterk gekoppeld zijn aan de landschappelijke waarden 
is ervoor gekozen deze waarden gezamenlijk met de cultuurhistorische waarden te beoordelen. 
Deze aspecten worden op de volgende wijze beoordeeld: 
 

Thema Aspect Criterium 

Archeologie Bekende archeologische waarden 
 

aantasting archeologisch rijksmonument 
aantasting overige archeologische monumenten 

Archeologische verwachtingswaarde aantasting verwachte archeologische waarden 

Cultuurhistorie en 
landschappelijke 
structuur en opbouw 

aantasting van historische gebouwen   aantasting monumenten 
aantasting buitenplaats 
aantasting relatie buitenplaatsen met omgeving 
(panorama en blikveld) 

aantasting landschappelijke en 
cultuurhistorische structuren 

aantasting Westvlietweg/Trekvliet 
aantasting zichtlijnen  
aantasting verkaveling 
aantasting openheid 

 
Voor de beoordeling van de aspecten en criteria wordt gebruik gemaakt van de beoordelingstabel, zoals 
deze is beschreven in hoofdstuk 3 in het Hoofdrapport van het MER. Er is geen specifieke 
beoordelingswijze opgenomen voor de beoordeling één van de beschouwde criteria.   
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3 Beknopte beschrijving van de ontwikkelingsgeschiedenis 
De ondergrond van het plangebied bevindt zich op de overgang van de strandwallen (door de zee 
opgeworpen zandige ruggen) naar het lager gelegen veengebied

1
. Het deel van het traject tussen het 

knooppunt Ypenburg en de Westvlietweg bestaat uit een lager gelegen gebied, direct ten westen van de 
strandwal waarop ook Voorburg is ontstaan. Het overige tracé ligt over de strandwallen heen en 
doorsnijdt aan het einde een gedeelte van een strandvlakte.  
 

Een agrarisch landschap … 
Op de strandwallen was al vroeg bewoning mogelijk, waardoor een grote kans bestaat op het aantreffen 
van archeologische waarden (zie hiervoor de archeologische rapportages).  
Het veen kwam na het ontstaan van de strandwallen tot ontwikkeling. De strandwallen sloten het 
gebied af van de zee, waardoor de omstandigheden voor veenvorming ontstonden: een gebied met veel 
water. Veen ontstaat doordat plantenresten in natte omstandigheden slechts gedeeltelijk vergaan. Dit 
veengebied was lange tijd onbruikbaar voor de bewoners van de strandwallen.  
 
Vermoedelijk werd het veengebied van Zuid-Holland vanaf de 9

e
 eeuw in ontginning genomen. De 

ontginning van het gebied ten oosten van de strandwal van Voorburg zal naar verwachting vanaf de 
strandwal naar het oosten hebben plaatsgevonden. Om veen te ontginnen voor agrarisch gebruik 
werden op relatief korte afstand van elkaar parallelle sloten gegraven, die haaks op de Vliet lagen en het 
water uit het veengebied via deze ontginningsbasis uit het gebied afvoerden. Daarmee kon het natte 
veen voldoende ontwaterd worden om het geschikt te maken voor agrarisch gebruik.  Door het graven 
van deze sloten ontstond een patroon van langgerekte, vrij smalle kavels. Dit patroon is in de 
Tedingerbroekpolder nog enigszins herkenbaar. Op de kop van de kavels werden (veelal) de boerderijen 
gebouwd. 
 

 
Figuur 3.1  Uitsnede uit de Kadastrale Minuutplan Stompwijk, sectie G (1811).  (Bron: watwaswaar.nl) 
 

                                                                 
1 zie Benjamins, 2009, afbeelding 3, p. 10  
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Op de kadastrale minuutplans van 1811 is de langgerekte verkaveling waarneembaar (Figuur 3.1). Aan 
de overzijde van de Trekvliet was het patroon in het begin van de 19

e
 eeuw minder regelmatig en waren 

de kavels minder langgerekt. Dit komt overeen met de bodemopbouw die zandiger is. Dit landschap aan 
de andere zijde van de Trekvliet is grotendeels in de 20

e
 eeuw bebouwd.  

 
Figuur 3.2  Uitsnede uit de topografische militaire kaart 1830-1850  (Bron: watwaswaar.nl).  
 
De topografische kaart van 1830-1850 laat ook de langgerekte verkaveling ten zuiden van Rijswijk zien. 
Vanaf de kern van Rijswijk naar het zuidwesten is een minder lange, meer blokvormige verkaveling te 
zien. Dit verraadt de zandige ondergrond (strandwal) waarop het dorp is ontstaan. Ten zuiden van 
Rijswijk snijdt de Trekvliet de schuin door de strokenverkaveling heen.  
 

… waarin een trekvaart werd aangelegd … 
Tussen 1636 en 1638 kwam de trekvaart tussen Delft en Leiden tot stand. Hiervoor werd de bestaande 
Vliet - een riviertje in Zuid-Holland - opnieuw ingericht en vergraven. Tot die tijd had de Vliet 
waarschijnlijk ook dienst gedaan voor vervoer van goederen en als ontginningsbasis voor het 
veengebied. Trekvaarten waren watergangen met daarlangs een jaagpad, waarover een paard de boot 
kon jagen (= trekken). De Westvlietweg en Jan Thijssenweg hebben als jaagpad langs de Vliet dienst 
gedaan, hoewel het jaagpad toen smaller was dan de huidige breedte van deze wegen.  
 
De meeste trekvaarten zijn in de 17

e
 eeuw aangelegd, waarbij in de loop van de tijd de bestaande 

trekvaarten ook met elkaar verbonden werden tot netwerken. De trekvaarten maakten een 
comfortabeler en zekerder reis tussen steden mogelijk. Voor de aanleg van trekvaarten werden wel 
goederen en mensen per schip door vaarten en kanalen vervoerd. Daarbij werd echter gebruik gemaakt 
van voortstuwing door de wind, wat reistijd en mogelijkheid om te reizen onzeker maakte. Bij weinig 
wind of wind uit een ongunstige hoek was het reizen namelijk niet mogelijk of duurde het aanmerkelijk 
langer. De ontwikkeling van deze trekvaarten past in de Gouden Eeuw. De economische voorspoed en 
de wens om verdere economische ontwikkeling door te maken, maakten de wens om comfortabeler en 
met meer zekerheid te reizen groter.  
 
In 1638 vond ook verbinding met Den Haag plaats via een reeds bestaand kanaal dat verbonden werd 
met de trekvaart. De Haagvliet/Haagsche Vliet/Trekvliet, die vanaf de buitenplaats Drievliet richting Den 

Trekvliet 

kasteel 
Binckhorst 
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Haag loopt vormde deze verbinding. De weg langs deze Trekvliet draagt nog altijd de straatnaam 
Trekweg. 
 

… waarlangs landgoederen liggen. 
Langs de Vliet ontstonden in de loop der tijd diverse buitenplaatsen, veelal na de omvorming tot 
trekvaart. Welgestelden zochten een plek buiten de stad om in de zomer te vertoeven. In de stad was 
het in de zomer vaak geen prettige omgeving door met name stankoverlast. Tevens dienden de 
buitenplaatsen als investering en als statussymbool. De meeste buitenplaatsen werden in Nederland 
opgericht op hoger gelegen gebied, zoals de strandwal van Rijswijk, het duingebied van de Hollandse 
kust en de Utrechts Heuvelrug. Een vergelijkbare ontwikkeling van buitenplaatsen langs het water is te 
vinden langs de Vecht in Utrecht. De aanleg van landgoederen langs de trekvaart tussen Delft en Leiden 
zal (naar verwachting) aangewakkerd zijn door de omvorming van de Vliet tot trekvaart, waardoor de 
buitens met comfortabel vervoer bereikt konden worden.  
 
De landgoederen-/buitenplaatsenzone

2
 langs de Vliet vormt min of meer een voortzetting van de 

landgoederen die rond Rijswijk op de strandwal ontstaan zijn. Deze laatste zone van landgoederen ligt 
tegenwoordig grotendeels binnen de bebouwde kom van Rijswijk.  
 
De zone van buitenplaatsen is goed herkenbaar op de topografische kaart van rond 1905. Op deze kaart 
(zie Figuur 3.3) is een aaneenschakeling van donkergroene vlakken herkenbaar vanaf Rijswijk en verder 
langs beide zijden van de Vliet. De donkergroene vlakken geven de parken en bossen van de 
buitenplaatsen weer. Hierin is veelal een rood accent van het huis herkenbaar. De lichtere kleur groen 
geeft de weilanden rondom deze buitenplaatsen weer. De parken ten zuidoosten van de Vliet lijken 
kleiner in omvang te zijn dan de parken aan de andere zijde en verder op de strandwal.  
 

 
Figuur 3.3  Uitsnede uit de topografische kaart rond 1905, kaartblad 459.  

 

                                                                 
2 In het beleid van de provincie Zuid-Holland wordt voornamelijk over landgoederen gesproken. Voor de buitenhuizen (met park) langs de 
Vliet is de term 'buitenplaats' meer van toepassing (zie ook begrippenlijst). In het vervolg wordt dan ook over buitenplaatsen gesproken. 
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4 Archeologische waarden 

4.1 Archeologische waarden 

In het voortraject van de besluitvorming rond de Rotterdamsebaan is reeds divers archeologisch 
onderzoek uitgevoerd. De onderzoeken zijn in de loop der tijd steeds concreter geworden en hebben 
zich steeds meer toegespitst op het tracé, zoals dat nu als voorkeurstracé onderzocht wordt.  
 
Het gebied waar de Rotterdamsebaan is geprojecteerd kent een rijke archeologie. Het tracé loopt door 
een aantal archeologisch zeer waardevolle gebieden en gebieden met een hoge archeologische 
verwachting. Van de inheems Romeinse nederzetting op de afzettingen van de Gantel via de strandwal 
Voorburg en de daarop gelegen prehistorische sporen, maar ook resten van de enige burgerlijke 
Romeinse stad in het westen van Nederland tot en met een van de twee echte kastelen die Den Haag 
rijk is, het ligt allemaal in of direct aan het toekomstige tracé van de Rotterdamsebaan. De percelen die 
tot nu relatief ongerept de tand des tijds hebben doorstaan bieden goede mogelijkheden de vroege 
bewoningsgeschiedenis van het gebied duidelijker in beeld te brengen en te onderzoeken en lacunes in 
de kennis op te vullen. Al langere tijd bestaande vragen aangaande de ligging van het Kanaal van 
Corbulo en de begrenzing van de stad Forum Hadriani kunnen mogelijk beantwoord worden. Het tracé is 
in het bureauonderzoek archeologische waarden (gemeente Den Haag , 2009) in drie deeltracés 
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verdeeld waarvoor per deeltracé een nadere specificatie is afgegeven, zoals te zien in Figuur 4.1, figuur 

4.2 en  
figuur 4.3.  
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Figuur 4.1  Gespecificeerde verwachting deeltracé Hoge Broekpolder en Tedingerbroekpolder  
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figuur 4.2 Gespecificeerde verwachting deeltracé Leidschendam-Voorburg
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figuur 4.3 Gespecificeerde verwachting deeltracé Binckhorst  
 
In het kader van het MER is naast het bureauonderzoek een inventariserend veldonderzoek in de vorm 
van boringen en proefsleuven uitgevoerd om beter zicht te krijgen op de aanwezigheid van eventuele 
archeologische vindplaatsen, zodat archeologie beter meegewogen kan worden in de besluitvorming. 
Voor een van de deeltracés uit het bureauonderzoek, het deel tracé  Leidschendam-Voorburg, is geen 
vervolgonderzoek uitgevoerd, omdat hier sprake is van het archeologisch rijksmonument en een bekend 
archeologisch monument (zonder monumentenbescherming). De archeologische waarden zijn hier 
voldoende bekend en reden geweest voor het realiseren van een boortunnel op voldoende diepte om 
een eventuele opgraving van de resten op een later moment nog mogelijk te maken (zie ook 
Oranjewoud, 2012, bijlage bij trechteringsdocument).  
 

Spoorboogweg 
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De Spoorboogweg leidt door gebieden waar geen archeologische waarden verwacht worden. De witte 
gebieden op de kaart (zie figuur 4.3) kennen geen archeologische verwachtingswaarde en 
archeologische onderzoek is op die plaatsen dan ook niet noodzakelijk. Deels leidt het tracé door een 
gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Dit betreft echter een relatief klein gebied. 
Bovendien is dit terrein in de huidige situatie al grotendeels geasfalteerd en blijft de weg hier op 
maaiveld liggen. Een grote aantasting van archeologische waarden is dan ook niet te verwachten. Het 
effect van de Spoorboogweg is daarmee beperkt en heeft geen invloed op de algehele effectbeoordeling 
voor de archeologische waarden.  
 
Het inventariserend veldonderzoek heeft de twee onderzochte deeltracés opgedeeld in deelgebieden, 
en heeft geleid tot een advies voor het vervolg per deelgebied. In Figuur 4.4 is het selectiebesluit 
weergegeven ten aanzien van de archeologische waarden. De groene gebieden zijn afdoende 
onderzocht de overige gebieden behoeven nader onderzoek in verschillende vormen.  

 
 
Figuur 4.4  Herzien selectiebesluit archeologie, 2-11-2010 
 
Hieronder is per deelgebied het selectiebesluit overgenomen met daarbij aangegeven welk onderzoek is 
uitgevoerd. En welke vervolgstappen nog nodig zijn. 

Deelgebied a. Parkeerterrein Industrieschap: nog niet onderzocht. Selectiebesluit: archeologische waarde 

onvoldoende vastgesteld. Nader onderzoek noodzakelijk. 

Deelgebied b. Perceel Gastransportleiding Eneco: opgegraven door de gemeente Rijswijk. Selectiebesluit: Geen 

archeologische waarden meer aanwezig. 

Deelgebied c. Tracé Rotterdamsebaan in Hoge Broekpolder en ter hoogte van parkeerterrein Drievliet: 

proefsleuvenonderzoek ten behoeve van waardestelling. Selectiebesluit: voorafgaand aan de 

ontgraving van dit gebied dient het gebied extensief archeologisch te worden onderzocht conform 

een Programma van Eisen opgesteld door het bevoegd gezag. 

Deelgebied d. Tracé Rotterdamsebaan ter hoogte van parkeerterrein Drievliet: ter plaatse is een middeleeuwse 

vindplaats bekend. Selectiebesluit: voorafgaand aan de werkzaamheden dient een vlakdekkende 

opgraving te worden uitgevoerd conform een Programma van Eisen opgesteld door het bevoegd 

gezag. 

Deelgebied e. Tracé Rotterdamsebaan ter hoogte van percelen Verboon: nog niet nader onderzocht. 

Selectiebesluit: archeologische waarde onvoldoende vastgesteld. Nader onderzoek noodzakelijk. 

Deelgebied f. Tracé Rotterdamsebaan ter hoogte van golfterrein Leidschendam Leeuwenberg: verkennend 

vooronderzoek om mate van bodemverstoring en potentiële aanwezigheid vindplaatsen vast te 

stellen. Selectiebesluit: archeologische waarde onvoldoende vastgesteld. Nader onderzoek 

noodzakelijk. Ter plaatse van de waterpartijen: bodemopbouw verstoord: geen archeologische 

waarden meer aanwezig. 
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Deelgebied g. Tracé Rotterdamsebaan ter hoogte van Binckhorstlaan: booronderzoek ten behoeve van 

inventarisatie eventuele vindplaatsen. Selectiebesluit: Ter hoogte van kasteel De Binkckhorst is puin 

aangetroffen dat mogelijk samenhangt met daar vroeger aanwezige boerderijen als onderdeel van 

het kasteelterrein. Archeologische waarde onvoldoende vastgesteld. Nader onderzoek noodzakelijk. 

In het overige deel van de Binckhorstlaan zijn geen aanwijzigen gevonden voor de aanwezigheid van 

archeologische resten. Hier is geen verder onderzoek noodzakelijk. 

Deelgebied h. Tracé Rotterdamsebaan Mercuriusweg-Trekvlietbrug: nog niet onderzocht. Selectiebesluit: 

archeologische waarde onvoldoende vastgesteld. Nader onderzoek noodzakelijk. 

Deelgebied i. Tracé Rotterdamsebaan Mercuriusweg oostelijk van de Bickhorstlaan: booronderzoek ten behoeve 

van inventarisatie eventuele vindplaatsen. Selectiebesluit: er zijn geen aanwijzingen gevonden voor 

de aanwezigheid van archeologische resten. Hier hoeft geen verder onderzoek plaatse te vinden. 

Deelgebied j. Werkterrein Hoge Broekpolder A4-zijde: booronderzoek ten behoeve van inventarisatie eventuele 

vindplaatsen. Selectiebesluit: Vindplaatsen aanwezig. Archeologische waarde onvoldoende 

vastgesteld. Nader onderzoek d.m.v. proefsleuven conform een Programma van Eisen opgesteld 

door het bevoegd gezag noodzakelijk. 

Deelgebied k. Werkterrein Hoge Broekpolder Vlietzijde: booronderzoek ten behoeve van inventarisatie eventuele 

vindplaatsen. Selectiebesluit: Bodemopbouw niet verstoord. Archeologische waarde onvoldoende 

vastgesteld. Nader onderzoek noodzakelijk. 

 

4.2 Effectbeschrijving  

Bekende archeologische waarden 
Gezien de nu bekende gegevens over de aanleg van deze tunnel kan gesteld worden dat ter plaatse van 
het volledige tracé de bodemopbouw (tot) op grote diepte verstoord wordt. Door de methode van 
aanleg van het centrale deel van het Rotterdamsebaan door middel van een boortunnel blijft de 
bodemopbouw boven de tunnel zoveel mogelijk intact, met uitzondering van de zetting. Archeologische 
niveaus die zich boven de boortunnel bevinden worden gespaard. Een belangrijke voorwaarde vanuit de 
RCE voor het verlenen van een monumentenvergunning voor de aanleg van de tunnel onder het 
Rijksmonument Forum Hadriani is dat de vindplaats op een later tijdstip indien nodig wel nog 
archeologisch onderzocht kan worden. Deze voorwaarde heeft consequenties voor de aanlegdiepte van 
de tunnel. Dit betekent namelijk dat ook na opgraving van de archeologische sporen er een voldoende 
dik pakket grond (dekking) boven de tunnel behouden blijft. Hieraan is voldaan door de aanlegdiepte 
van de boortunnel, die ter plaatse van het Forum Hadriani op ca. 20 meter onder het maaiveld ligt. De 
dikte van de lagen met grondsporen is ca. 4 meter, waarmee voldoende dekkingslaag behouden blijft 
om de archeologische lagen op een later tijdstip te kunnen onderzoeken en daarmee de tunnel 
ongemoeid te laten.  
 
Zetting 
Daar waar de boortunnel gerealiseerd wordt is geen nader archeologisch onderzoek uitgevoerd. De 
boortunnel wordt (mede) gerealiseerd om het archeologische rijksmonument te behouden. Het 
rijksmonument en de gebieden met bekende archeologische waarden daaromheen, worden dan ook 
niet aangetast door de realisatie van de boortunnel.  
 
Het ondergrondse gedeelte dat door middel van de boortunnel wordt gerealiseerd leidt weliswaar tot 
verstoring van de diepe grondlagen, maar de bodemopbouw boven de tunnel blijft hier onaangetast.  
Het aanleggen van de tunnel is niet zonder risico voor de bovengelegen lagen. Met enige millimeters 
zakking van deze lagen moet per definitie rekening gehouden worden. Zettingen kunnen (voornamelijk) 
optreden tijdens de realisatie van de boortunnel. Na realisatie van de tunnel wordt verwacht dat de 
verdere zetting beperkt is, ook vanwege de zeer beperkte invloed op de grondwaterstromen (zie 
hiervoor paragraaf 9.4.2 in het Hoofdrapport van het MER en het Achtergrondrapport Water). In de 
plansituatie zelf zal daarom geen effect optreden. De realisatie van de tunnel zelf kan wel tot zettingen 
leiden met mogelijke effecten op de archeologische waarden. De zettingen zijn beschreven in hoofdstuk 
8 van het MER. In het nu uitgevoerde zettingsonderzoek is berekend dat een zetting van tussen de 10 en 
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45 mm aan het maaiveld kan optreden ter plaatse van het Forum Hadriani als gevolg van het boren van 
de tunnel. In de ondergrondse lagen waarin zich de archeologische waarden vinden kan deze zetting 
groter zijn. De maatregelen die genomen worden om de zetting te kunnen beperken zijn nog niet 
ontwikkeld, omdat dit pas kort voor de realisatie van de boortunnel nader onderzocht wordt.  
 
Vooruitlopend op het nadere onderzoek worden in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en de gemeentearcheoloog nadere afspraken gemaakt over de toegestane zetting en mogelijk 
te nemen maatregelen. Belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de zettingen voor het 
archeologische monument zijn:  

o het belang van het optreden van zo min mogelijk zetting  
o het belang van het optreden van gelijkmatige zetting 
o monitoring van de zetting tijdens het boren  

Het effect wordt als licht negatief (-) beoordeeld. Het effect van zettingen op de archeologische 
waarden is slechts beperkt. Effecten als gevolg van wijzigende grondwaterstanden is belangrijker voor 
de archeologische waarden, omdat dit kan leiden tot het vergaan van organische vondsten. 
Verzakkingen van de grond zijn minder van belang, omdat deze ook in het verleden vaker 
plaatsgevonden hebben. Het grondwateronderzoek heeft uitgewezen dat ter plaatse van de boortunnel 
beperkte effecten op de grondwaterstromen en grondwaterstanden te verwachten zijn. Bij de 
boortunnel treedt een wijziging van de grondwaterstand van minder dan 5 cm op. Daarmee kunnen 
effecten op de archeologische waarden als gevolg van wijziging van de grondwaterstand (verblauwing 
en oxidatie) als neutraal (0) worden beoordeeld. 
 
Het is gebruikelijk dat een nadere analyse van de zettingen kort voor de aanvang van de 
boorwerkzaamheden wordt uitgevoerd. Dit houdt in dat ook in die fase pas duidelijk wordt welke 
maatregelen genomen zullen worden om de zettingen te beperken.  
 
Tijdelijke situatie  
Uitgaande van de bekende archeologische waarden heeft de tijdelijke situatie geen ander effect op de 
waarden. De realisatie van de Verlengde Regulusweg of de Spoorboogweg leidt niet tot een andere 
beoordeling, omdat geen archeologische waarden bekend zijn. 
 
Archeologische verwachtingswaarde 
In die delen van de Rotterdamsebaan waar de tunnel vanaf het maaiveld ingegraven wordt of waar het 
wegdek verdiept wordt aangelegd, worden de archeologische waarden concreet bedreigd. Dit betekent 
dat in de Binckhorst het gedeelte vanaf de tunnel tot aan de boorschacht bedreigd wordt en aan de 
zijde van de Vlietzone een groot gedeelte van het tracé. Voor de verwachte archeologische waarden 
wordt de aanleg van de Rotterdamsebaan als negatief (- -) beoordeeld, omdat de verwachting is dat in 
de nog onvoldoende onderzochte delen diverse archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. Dit geldt 
(voornamelijk) voor het gedeelte in de Vlietzone. Van de nog te onderzoeken archeologische waarden 
staat wel reeds vast dat behoud door middel van opgraving (ex situ) geaccepteerd is. 
 
Voor het deel tracé Leidschendam-Voorburg, geldt dat hier de boortunnel onder het maaiveld ligt. Deze 
tunnel wordt op een zodanige diepte geboord dat slechts een geringe verstoring van archeologische 
waarden verwacht wordt.  
 
De RCE moet een monumentenvergunning afgeven voor de aanleg van de tunnel onder het 
Rijksmonument Forum Hadriani. Daaraan heeft de RCE de voorwaard gekoppeld dat de vindplaats op 
een later tijdstip indien nodig wel nog archeologisch onderzocht kan worden. Deze voorwaarde heeft 
consequenties voor de aanlegdiepte van de tunnel. Dit betekent namelijk dat ook na opgraving van de 
archeologische sporen er een voldoende dik pakket grond (dekking) boven de tunnel behouden blijft. 
 
Omdat ten tijde van het boren deze dekking tweemaal zo groot moet zijn als daarna (respectievelijk 10 
meter en 5 meter) wordt automatisch aan deze voorwaarde voldaan. Er worden namelijk geen 
archeologische sporen lager dan vier meter onder maaiveld verwacht, met uitzondering van mogelijke 
paleolithische sporen in het pleistocene zandpakket.  
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Zoals uit de indicatieve zettingsberekeningen is gebleken is het aanleggen van de tunnel niet zonder 
risico voor de bovengelegen lagen. Met enige millimeters zakking van deze lagen moet per definitie 
rekening gehouden worden. De indicatieve berekeningen geven aan dat max. 60 mm zetting op kan 
treden ter plaatse van de boortunnel. De maatregelen die genomen worden om de zetting te kunnen 
beperken zijn nog niet ontwikkeld, omdat dit pas kort voor de realisatie van de boortunnel nader 
onderzocht wordt. Bekende maatregelen zijn uiterste behoedzaamheid bij het boren van de tunnel 
betracht worden, en ervoor gezorgd worden dat door het op het juiste peil houden van de druk rond de 
boorkop de beweging van de bovengelegen grondlagen minimaal is. Het stilleggen van de boor onder 
het archeologisch rijksmonument is niet toegestaan, vanwege de daarmee gepaard gaande risico's. 
 
Tijdelijke situatie  
Het tijdelijke tracé van de Verlengde Regulusweg leidt niet tot aantasting van de bekende en verwachte 
archeologische waarden. De wegomleiding komt hier in een gebied waarin geen archeologische 
waarden  worden verwacht. Door de grotere werkterreinen in de tijdelijke situatie wordt een groter 
deel van de (verwachte) archeologische waarden aangetast dan het uiteindelijke tracé van de weg. De 
aantasting van de archeologische waarden tijdens de tijdelijke situatie kan echter niet meer ongedaan 
gemaakt worden. De effectbeoordeling is daarom voor beide situaties gelijk.  
 
Eventueel wordt de Spoorboogweg reeds aangelegd in de tijdelijke situatie. De effecten van de 
Spoorboogweg zijn verwaarloosbaar vergeleken bij de andere effecten op archeologie.  
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5 Cultuurhistorische en landschappelijke waarden 

5.1 Huidige situatie 

Vliet 
De Vliet/Delftsche Vliet is nog altijd aanwezig en in gebruik voor scheepvaart (hoofdzakelijk 
pleziervaart). De weg erlangs heet nu Jan Thijssenweg en Westvlietweg. Deze structuur was in de 17

e
 en 

18
e
 eeuw in gebruik als jaagweg langs de trekvaart en zal in die tijd smaller geweest zijn dan de huidige 

weg. De Haagsche Trekvliet die vanaf de Vliet richting Den Haag loopt is ook nog altijd aanwezig en in 
gebruik voor scheepvaart.  
 
De Vliet is nog goed herkenbaar. De weg erlangs is door middel van een vangrail afgescheiden van de 
vliet. Daarmee is de relatie tussen de weg en het water niet meer herkenbaar. De buitenplaatsen 
hebben wel allemaal een entree aan de weg. Daarmee is de relatie tussen de buitenplaatsen en de 
infrastructuur waaraan ze ontstonden nog (deels) intact.  
 
Buitenplaatsen langs de Vliet 
Langs de Vliet hebben diverse landgoederen/buitenplaatsen gelegen. Historische kaarten noemen 
Hoornwijck, Vredenoord, Buiten Gedachte, Drievliet, Zeerust en aan de overkant van de Vliet 
Leeuwendaal, Hoekenburg en Arendsburg. De Vliet vormde de verbinding tussen deze buitens. Veel 
buitenplaatsen zijn ontstaan vanuit boerenhoeves, die eerst versterkt of verfraaid werden en soms later 
vervangen werden door voorname buitenhuizen. 
 
De beschrijving van de cultuurhistorische waarden van de landgoederen zoomt in op de landgoederen 
die mogelijk effect ondervinden van de aanleg van de Rotterdamse Baan. Het tracé loopt grotendeels 
door het terrein achter de landgoederenzone en doorsnijdt dit gebied min of meer diagonaal. Ter 
hoogte van het huidige golfterrein ten zuiden van Zeerust wordt het tracé ondergronds geleid (zie ook 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).   
 
De meeste buitenhuizen zijn nog altijd aanwezig. De ligging in het landschap is voor de meeste van de 
huizen echter wel sterk veranderd. Zo hebben bijvoorbeeld Hoornwijck en Drievliet de tuin/het park 
geheel verloren en bestaat geen relatie meer met het open landschap dat eerder wel tot de omgeving 
van deze buitenplaatsen behoorde. Beide huizen zijn wel aangewezen als rijksmonument. De 
buitenhuizen Vredenoord en Zeerust zijn nog wel gelegen in een parkachtige omgeving. Beide 
buitenhuizen zijn -met de parken daaromheen en eventuele overige bebouwing- aangewezen als 
rijksmonument. In bijlage 1 is de beschrijving van deze rijksmonumenten opgenomen. 
 
Tussen Hoornwijck en Vredenoord in bevindt zich nog de Beukenhof. Dit huis is niet aangewezen als 
monument. Het huis heeft een beperkte omvang en is gelegen op grondgebied van de buitenplaats 
Hoornwijck.  
 
De buitenplaatsen aan de overzijde van de Vliet worden in deze rapportage niet behandeld, omdat de 
realisatie van de Rotterdamse Baan er geen invloed op heeft. Ter plaatse van deze buitens wordt het 
tracé in alle gevallen ondergronds gerealiseerd (door middel van een boortunnel).  
 
Vredenoord 
Ter plaatse van het landgoed Vredenoord bestond in de 17

e
 eeuw een hofstede/boerenhoeve 

"Alphensrust". In de 18
e
 eeuw was er sprake van achtereenvolgens de 'buitenplaats genaamt Hoflust' en 

' de Hofstede bevorens genaamd Hoflust doch thans Vredenoort …'. In de 19
e
 eeuw verving een 

herenhuis de bestaande boerderij. In de 20
e
 eeuw werd het huis verwoest door brand waarna het 

herbouwd werd in een traditionele stijl. De tuin van Vredenoord is aangelegd in een landschapsstijl. In 
de tuin komt een ijskelder/grotto

3
 voor.   

                                                                 
3 Dit element aan de achterzijde van het park wordt vaak als ijskelder aangeduid (ook in de bijschrijving van het rijksmonument), maar het 
bergkristal  aan de binnenzijde duidt eerder op een grotto of folly.  Zie begrippenlijst voor uitleg. 
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Figuur 5.1  Uitsnede uit de kadastrale minuutplan (1811) met Drievliet, Oversleen (nu bekend als Vredenoord) en de Buiten 

gedagten 

Op de kadastrale minuutplan van 1811 staat Vredenoord aangegeven als "Maison Oversleen". Daarop is 
ook de informele waterpartij, behorend bij een tuin in landschapsstijl, te herkennen.  
 
In 2004 is een bouwhistorische rapportage gemaakt ten behoeve van de restauratie van een aantal 
bijgebouwen bij Vredenoord

4
. Hierin is de historie van het terrein verder uitgesplitst en is gepubliceerd 

welke gebouwen en bouwwerken in welke periode tot stand gekomen zijn. De gebouwen liggen in een 
park, dat nu begroeid is met grote bomen.  
 
In de loop van de 20

e
 eeuw is Vredenoord in gebruik genomen als zorginstelling. Daarvoor zijn 

verschillende aanpassingen aan zowel het hoofdgebouw als de andere gebouwen gedaan. Op het 
terrein zijn in ieder geval het hoofdgebouw, twee dienstwoningen, een koetshuis en een grotto / 
ijskelder aanwezig. In de afgelopen jaren zijn het terrein en de gebouwen daarop gerestaureerd. Daarbij 
zijn de gebouwen op het terrein gerestaureerd en is voornamelijk het daaromheen gelegen bos gedund. 
Zo is de bebouwing weer meer zichtbaar geworden. 
 
Achter het park strekt zich grasland uit tot aan de bebouwing van het bedrijventerrein ten zuiden van 
Vredenoord. In de periode dat ter plaatse van de huidige buitenplaats een boerenhoeve aanwezig was, 
zal er een functionele relatie tussen dat huis en de weilanden bestaan hebben. Deze relatie is er nu niet 
meer. Een fysieke mogelijkheid om van het terrein naar het weiland erachter te gaan ontbreekt door de 
erfafscheiding in de vorm van een sloot. Hoe lang de functionele relatie niet meer bestaat is niet met 
zekerheid aan te geven, maar deze was in ieder geval reeds verdwenen in het begin van de 19

e
 eeuw 

(zie waterpartij op de kadastrale minuutplan Figuur 5.1).  Visueel is het verschil tussen het park en het 
weiland een belangrijk en sterk contrast. Dit contrast heeft echter een beperkte werking, doordat het 
weiland aan twee zijden wordt omringd door bedrijventerrein en aan een zijde door het parkeerterrein 

                                                                 
4 Götz, 2004. 
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van pretpark Drievliet. Aan de laatste zijde ligt Vredenoord zelf. Een relatie tussen buitenplaats en open 
gebied is daarmee slechts beperkt aanwezig. 
 

 
figuur 5.2  aanzicht van Vredenoord vanaf de weg langs de Vliet. Het buitenhuis is goed zichtbaar. 

 
Zeerust 
De buitenplaats Zeerust is, net als Vredenoord, op diverse oudere kaarten te herkennen. Op de 
kadastrale minuutplan (begin 19

e
 eeuw) is de ligging van een aantal gebouwen en waterpartijen 

weergegeven. Net als bij Vredenoord is ook bij Zeerust een informele waterpartij, die past in een 
tuin/park in landschapsstijl, te herkennen op het terrein. De historische parkaanleg is vooral goed 
herkenbaar aan de grote verscheidenheid aan bomen die op het terrein voorkomen. 
 
De huidige villa is gebouwd aan het einde van de 18

e
 eeuw in een eclectische stijl. Voorafgaand aan deze 

bouw werd het toen bestaande huis afgebroken. Van de daaraan voorafgaande geschiedenis van het 
terrein zijn geen gegevens gevonden. Op het terrein zijn naast het hoofdgebouw ook een 
tuinmanswoning en het toegangshek beschermd als rijksmonumenten. Deze elementen bevinden zich 
aan de voorzijde van het terrein, in de buurt van de Westvlietweg. 
 
Langs het terrein (aan de zuidzijde) loopt een zichtas vanaf de Vliet naar het gebied achter Zeerust. Deze 
zichtlijn is nog altijd aanwezig (zie figuur 5.4).  
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figuur 5.3  Uitsnede uit Kadastrale minuutplan met ligging buitenplaats Zeerust binnen rode ovaal (Bron: watwaswaar.nl) 

 
Zeerust wordt nu gebruikt als zorginstelling. Het hoofdgebouw is hiervoor naar verwachting inpandig 
verbouwd. Dit is aan de buitenzijde, anders dan bij Vredenoord, niet waarneembaar. Het park is nog 
grotendeels in tact. Op de luchtfoto is de vijver herkenbaar. Van een relatie tussen het park en het 
omliggende terrein is slechts beperkt sprake. Aan de zuidwestzijde is een open weidegebied gelegen, 
dat een contrast vormt met de dichte bebossing van de verschillende parken langs de Westvlietweg. 
Hier is een oude zichtlijn, die ook op de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Zuid-Holland is 
weergegeven, nog altijd in tact. Deze zichtlijn behoort overigens bij de buitenplaats Hoekenburg aan de 
overzijde van de Vliet.  
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figuur 5.4  Zichtlijn van buitenplaats Hoeknburg langs het park van Zeerust naar het zuiden, inclusief ingezoomd. Achter het park is 
beplanting zichtbaar van het golfterrein.  

   
 

 
figuur 5.5  Aanzicht van Zeerust vanaf de Westvlietweg.. 
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Aan de achterzijde van Zeerust is het weidegebied tussen 1985 en 1995 heringericht als golfterrein

5
. 

Daarmee zijn hoogteverschillen en bosschages aangebracht op het terrein, waarmee de openheid en de 
relatie tussen het park van de buitenplaats grotendeels is verdwenen.  
 

 
figuur 5.6  Het terrein achter de buitenplaats Zeerust is begroeid met bosschages en in gebruik als golfterrein.  

 
De Binckhorst 
Het bedrijventerrein de Binckhorst kent nauwelijks cultuurhistorische waarden. De huidige structuren 
zijn bepaald met de aanleg van het bedrijventerrein. Qua structuren zijn er daarom geen 
cultuurhistorische waarden aanwezig. Op het bedrijventerrein is wel het voormalige Kasteel De 
Binckhorst aanwezig. Het kasteel ligt aan de Binckhorstlaan, maar achter andere, nieuwere bebouwing. 
 

 
Figuur 5.7  Globale ligging voormalige kasteel De Binckhorst (Bron: Google Maps)  
 

                                                                 
5 Dit blikt uit kaartvergelijking van topografische kaarten van 1985 en 1995. 
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Figuur 5.8  Kasteel Binckhorst ligt achter bebouwing direct aan de Binckhorstlaan. 
 

5.2 Effectbeschrijving  

Het tracé van de Rotterdamsebaan is uitgewerkt in een aantal schetsen. De voorkeursvariant voor 
het tracé is bepaald en daarbij is tevens aangegeven welke ligging ten opzichte van het maaiveld het 
tracé op de verschillende delen krijgt (zie ook Figuur 5.9).  
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Figuur 5.9  Tracé Rotterdamsebaan (Bron: projectbureau Rotterdamsebaan). 
 
Belangrijk uitgangspunt in de inpassingsprincipes is het aansluiten op de bestaande omgeving. De 
Rotterdamsebaan wordt niet als eigen uniforme structuur in het landschap gelegd, maar terughoudend 
vormgegeven. Een zo smal mogelijk technisch profiel en een inpassing die aansluit bij de omgeving 
(gridstructuur van de Binckhorst en groene, landelijke karakter van de Vlietzone) moeten leiden tot een 
structuur die niet dominant aanwezig is, maar zich voegt naar de omgeving.  
 
In het gebied tussen de A4 en de Vliet is in het ontwerp voor de Rotterdamsebaan deels een ligging op 
maaiveldniveau en deels een ligging in een open tunnelbak getekend. Ter plaatse van het golfterrein 
Leeuwenbergh bevindt zich de tunnelmond en gaat het tracé ondergronds (zie ook Figuur 5.9). Net 
voorbij de tunnelmond wordt een dienstgebouw gerealiseerd, dat gezamenlijk gebruikt wordt ten 
behoeve van de Rotterdamsebaan en het golfterrein. De uitgangspunten voor de inpassing zijn gericht 
op het landschappelijk inpassen in groen van het gebouw. 
 
Het huidige parkeerterrein van familiepark Drievliet wordt door het nieuwe tracé doorsneden, zodat 
een nieuwe locatie voor (een deel) van het parkeerterrein gevonden moet worden. Deze locatie is nog 
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niet bekend en kan zowel aan de zuidoostzijde als aan de noordwestzijde van het tracé gerealiseerd 
worden. Deze beide mogelijkheden worden in de beoordeling van de effecten betrokken.  
 
De provincie hanteert in de Verordening over landgoederen een vijftal elementen en kenmerken die de 
essentie van een landgoed in grote mate beschrijven en als 'landgoedbiotoop' worden benoemd. De 
verordening vraagt om een analyse van de effecten van een ingreep op de landgoedbiotoop: 

1. de buitenplaats, bestaande uit het hoofdhuis met bijgebouwen en het bijbehorende park of 
tuin, alsmede de functionele en visuele relaties tussen de verschillende onderdelen; 

2. de structuur waaraan het landgoed bewust is gekoppeld, direct of door middel van zichtlijnen: 
een weg, een waterloop of beide; 

3. het panorama: de ontworpen zichtrelatie tussen het hoofdhuis en de openbare ruimte buiten 
de buitenplaats, bijvoorbeeld gezien vanaf een weg; 

4. het blikveld: de vrije ruimte rondom de buitenplaats die nodig is om de buitenplaats te 
herkennen in het landschap; 

5. de zichtlijn: een nauw ingekaderde, ontworpen lijn, die zicht geeft op het hoofdhuis en vice 
versa. 

In Figuur 5.10 zijn de landgoedbiotopen in de omgeving van het plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 5.10  Ligging Rotterdamsebaan t.o.v. landgoederenbiotopen (Bron: prov. Zuid-Holland). 
 
Verkaveling en open landschap 
Een klein deel van de Vlietzone kent nog de meer langgerekte verkaveling die teruggaat op de 
veenverkaveling van het gebied. Dit gebied wordt min of meer diagonaal doorsneden door de nieuwe 
weg. Bij de inpassingsprincipes wordt beschreven dat de ligging in het stedelijk weefsel leidend is voor 
de vormgeving en inpassing. Voor de Vlietzone betekent dit dat gekozen wordt voor een ligging 
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contrasterend met de verkaveling. Het aanleggen van de weg heeft een negatief effect (- -) op de 
verkaveling en de openheid van het landschap. Met name het feit dat een klein stukje resterend 
landschap wordt doorsneden maakt de score negatief. De inpassingsprincipes, waarbij de bestaande 
structuren in het landschap worden geaccentueerd en de weg zeer terughoudend (haast onzichtbaar) in 
het landschap wordt gelegd, verzacht deze negatieve invloed. 
 
Voor de realisatie van de weg moet de parkeerplaats van Drievliet (gedeeltelijk) verplaatst worden. Voor 
het behouden van de verkavelingsstructuur is het niet onderscheidend of de parkeerplaats aan de 
zuidoostzijde of de noordwestzijde van de Rotterdamse baan wordt geplaatst. Het effect is enigszins 
negatief, omdat een gedeelte van het huidige open landschap wordt aangetast. De parkeerplaats zelf 
heeft weinig impact op de openheid, maar het toevoegen van een nieuwe parkeerplaats leidt wel tot 
een afname van de hoeveelheid open groene ruimte.  
 
Ongeveer ter hoogte van de tunnelmond wordt een hekwerk gerealiseerd tussen het golfterrein en de 
Rotterdamse baan en het Trekfietstracé. Dit hekwerk heeft impact op de openheid van het landschap en 
zal vanwege de hoogte al snel boven het groen uit de omgeving uitsteken. Dit hekwerk wordt echter 
bestaat echter reeds in de referentiesituatie, omdat het hek wordt gerealiseerd ten behoeve van het 
Trekfietstracé.  
 
Vliet en Westvlietweg 
Met de ondertunneling van de Vliet en de Westvlietweg, heeft het tracé geen effect op de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarde daarvan. Beiden blijven bestaan, ook als structuur, 
waaraan meerdere buitenplaatsen gekoppeld zijn. Er zijn dan ook geen effecten te verwachten van de 
realisatie van het tracé op de Vliet en de Westvlietweg.  
 
Buitenplaatsen 
Voor alle buitenplaatsen in de zone langs de Vliet geldt, dat de aanleg van het tracé in de 
Tedingerbroekpolder geen effect heeft op de buitenplaats zelf, de structuur waaraan deze gekoppeld is 
(in dit geval de Vliet) en het panorama. Voor de gebouwen geldt dat deze te ver van het tracé verwijders 
zijn om effect van zetting te ondervinden vanuit de tunnel. Het blikveld van Vredenoord en Zeerust 
worden niet doorsneden door de nieuwe wegstructuur. Bij Vredenoord ligt de weg buiten het blikveld, 
bij Zeerust ligt de weg ter hoogte van het blikveld onder het maaiveld in de tunnel. Wel is bij beide 
buitenplaatsen een zichtlijn aanwezig die mogelijk wordt beïnvloed door de nieuwe weg. De ene zichtlijn 
is een lijn vanuit Vredenoord, de andere ene zichtlijn vanuit Hoekenburg, langs Zeerust.  
 
Vredenoord 
Het park van Vredenoord en de bouwwerken daarin liggen niet in de buurt van de voorgestelde tracés. 
Wel wordt bij het bestaande bedrijventerrein aan de zuidwestzijde een deel van het weiland 
doorsneden door een bovengrondstracé met een parkeerterrein voor Drievliet en een aansluiting 
daarvoor op de weg. Indien de parkeerplaats van Drievliet wordt gerealiseerd aan de zuidoostkant van 
de Rotterdamse baan is geen effect hiervan op het blikveld of de zichtlijn van Vredenoord verwacht. Bij 
een plaatsing aan de noordwestzijde van de Rotterdamse baan kan een aantasting van de zichtlijn en 
het blikveld niet worden uitgesloten. Om van de worstcase uitgegaan is de beoordeling daarom 
gebaseerd op een parkeerterrein aan de noordwestzijde van de Rotterdamsebaan. 
 

Zeerust 
Ter hoogte van Zeerust is de zichtas vanaf Hoekenburg naar het zuiden van belang. De zichtlijn vanaf 
Hoekenburg snijdt direct op de plaats waar de Rotterdamsebaan met de boortunnel ondergronds ligt. 
Dit betekent dat het gebouwtje van de tunnel ongeveer in de zichtlijn gelegen is. Het golfterrein dat ten 
zuiden van de buitenplaats ligt is begroeid met bosschages, die de zichtlijn ten zuiden van het park van 
Zeerust beëindigen. De weg en het gebouwtje komen achter deze bosschages te liggen (zie ook figuur 

5.4).  
De Rotterdamse baan wordt ruim voor het gebied dat als blikveld van Zeerust is aangeduid ondergronds 
geleid. Daarbij dient in gedachten gehouden te worden dat het blikveld van Zeerust aan deze zijde door 
de aanleg van het golfterrein al in belangrijke mate beperkt is. De aanleg van de weg heeft daarmee 
geen invloed op de zichtlijn van Hoekenburg en het blikveld van Hoekenburg en Zeerust.  
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In de tijdelijke situatie is in de Vlietzone de aantasting van de verschillende landschappelijke onderdelen 
naar verwachting groter dan bij een gerealiseerd tracé. Daarbij gaan we ervan uit dat het tracé tijdens 
de tijdelijke invulling (2016) al wordt aangelegd (voorbelasting, graven, e.d.). Dit wordt veroorzaakt door 
de werkterreinen die noodzakelijk zijn om het tracé te realiseren. De aantasting van de verkaveling en 
de openheid is in de tijdelijke situatie dan ook groter dan in de uiteindelijke situatie (300+).  
 
 
Parkeerplaats Drievliet  
De effecten van de parkeerplaats van Drievliet zijn los beschouwd van de effecten van de realisatie van 
het tracé van de Rotterdamsebaan zelf. Hiervoor zijn twee redenen:  

– De locatie van het parkeerterrein is nog niet definitief bekend en kan zowel aan de zuidoostzijde als 
aan de noordwestzijde van het tracé gerealiseerd worden. Deze beide mogelijkheden worden in de 
beoordeling van de effecten betrokken.  

– Drievliet is slechts (ongeveer) de helft van het jaar geopend. In de wintermaanden is het 
attractiepark gesloten. De topdrukte voor het attractiepark is beperkt tot de zomermaanden. Dit 
betekent dat het volledige parkeerterrein slechts een beperkt gedeelte van het jaar wordt gebruikt.  

 
Voor het behouden van de verkavelingsstructuur is het niet onderscheidend of de parkeerplaats aan de 
zuidoostzijde of de noordwestzijde van de Rotterdamse baan wordt geplaatst. Het effect is enigszins 
negatief (-), omdat een gedeelte van het huidige open landschap wordt aangetast (verstening, 
verdwijnen verkavelingsstructuur). De parkeerplaats zelf heeft weinig impact op de openheid, maar het 
toevoegen van een nieuwe parkeerplaats leidt wel tot een afname van de hoeveelheid open groene 
ruimte. Bovendien staan op de parkeerplaats een deel van het jaar grote hoeveelheden auto's 
geparkeerd, die wel invloed hebben op de openheid van het landschap.  
 
Bij een ligging van het parkeerterrein ten noordwesten van de Rotterdamsebaan, komt het nieuwe 
parkeerterrein in de zichtlijn van Vredenburg te liggen en mogelijk ook in het blikveld (afhankelijk van de 
precieze vormgeving). De aantasting van de zichtlijn wordt hierdoor duidelijk groter dan zonder 
realisatie van het parkeerterrein aan deze zijde van de Rotterdamsebaan. Het parkeerterrein wordt 
slechts gebruikt bij dagen met topdrukte, zodat het aantal malen dat auto's aanwezig zijn op het terrein 
beperkt is. Uitgaande van een standaarduitvoering van het terrein in asfalt (of klinkers) is het effect van 
het parkeerterrein op de zichtlijn (en mogelijk het blikveld van Vredenoord) negatief (- -). Er is niet 
gekozen voor een zeer negatieve beoordeling, omdat het aantal malen dat het parkeerterrein 
volgeparkeerd wordt zeer beperkt zal zijn en daarmee over het parkeerterrein de zichtlijn nog in stand 
blijft. De zichtlijn zal door het grote verharde oppervlak echter voor een belangrijk deel afgeleid worden. 
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1 Inleiding 

Al enkele jaren worden de mogelijkheden verkend om de ontsluiting van Den Haag voor het 
autoverkeer te verbeteren. Een van de mogelijkheden daarvoor is de aanleg van het zogenaamde 
Trekvliettracé. In een eerdere fase zijn in een haalbaarheidsstudie meerdere varianten voor 
de aanleg en ligging van dit tracé beoordeeld wat heeft geleid tot de vaststelling van een 
voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt op dit moment verder uitgewerkt en zal 
uitgevoerd worden. Het betreft de variant Noordelijke Boortunnel. 
Duidelijk is dat in het plangebied aanwezige archeologische waarden door de ontwikkelingen 
bedreigd worden. Het meest in het oog springende archeologische monument is de Romeinse 
stad Forum Hadriani dat zich precies in de ligging van het Trekvliettracé bevindt. Hierdoor is de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed mede bevoegd voor de vergunningverlening. 
Een ander aspect is het gegeven dat het Trekvliettracé door zowel de gemeente Den Haag als de 
gemeente Leidschendam-Voorburg loopt. Hierdoor is ook de provincie betrokken als bevoegd 
gezag aangezien het om een ontwikkeling gaat die boven het gemeentelijk belang uitstijgt. Het 
gemeentelijk Ingenieursbureau Den Haag dat verantwoordelijk is voor het ontwerp van het 
Trekvliettracé is zich bewust van haar verantwoordelijkheid op archeologisch gebied en vindt het 
belangrijk in dit stadium meer inzicht te krijgen in de mogelijke archeologische waarden binnen 
het gebied en wat die kunnen betekenen voor de voorgenomen ontwikkelingen. Eerder is ten 
behoeve van de MER al een meer algemene inventarisatie gemaakt van de cultuurhistorische 
waarden in het gebied.1 Ingenieursbureau Den Haag heeft de Afdeling Archeologie voor het 
uitvoeren van een Bureauonderzoek archeologische waarden (BO) voor het Trekvliettracé. Het 
onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.1). 
Het heeft tot doel op basis van bestaande en beschikbare informatie de archeologische waarden 
in het gebied in kaart te brengen en waar een verwachting voor archeologische waarden bestaat 
deze te specificeren. Bovendien wordt in het bureauonderzoek aangegeven in hoeverre de 
voorgenomen ontwikkelingen de archeologische waarden bedreigen en of er vervolgonderzoek 
noodzakelijk is. 

Voor het bureauonderzoek worden de resultaten van de bureauonderzoeken voor Plangebied 
Vlietzone2 en Plangebied Nieuw Binckhorst3 gebruikt en waar nodig aangevuld met nieuw 
onderzoek, bijvoorbeeld voor het gedeelte van het Trekvliettracé dat door de gemeente 
Leidschendam-Voorburg loopt. Tijdens het startoverleg tussen de betrokken overheden (RCE, 
Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag en Gemeente Leidschendam – Voorburg) zijn 
afspraken gemaakt over de aanpak van het bureauonderzoek. Een van de wensen die toen is 
geuit, is dat de gebouwde monumenten in de gemeente Leidschendam – Voorburg meegenomen 
zouden worden bij de inventarisatie. Deze wens bestond omdat de gedachte leefde dat de 
tunnelmond van het Trekvliettracé een impact zou kunnen hebben op de gebouwde omgeving. 
Tijdens het bureauonderzoek is duidelijk geworden dat dit niet het geval is, omdat beide 
tunnelmonden op behoorlijke afstand liggen van de bebouwing in de gemeente Leidschendam 
– Voorburg. Hiermee is de wens om een overzicht te geven van de gebouwde monumenten 
komen te vervallen. De conceptversie van het rapport is ter goedkeuring voorgelegd aan 

1 Hessing e.a. �006.

� Benjamins �009b.

3 Benjamins �009a.
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Iepie Roorda (RCE), Rene Proos (Provincie Zuid-Holland), Linda Driessen en Lauren Bruning 
(beiden gemeente Leidschendam Voorburg). Naar aanleiding van hun opmerkingen zijn enkele 
kleine wijzigingen in het rapport doorgevoerd.

Ten behoeve van het bureauonderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
ARCHIS (archeologisch informatiesysteem van de RCE)
Archief van de Afdeling Archeologie, gemeente Den Haag
Haags Gemeentearchief
De Nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
Gegevens historisch milieuonderzoek door IDDS BV
Gegevens inventarisatie OCE (Ongesprongen Conventionele Explosieven) door Saricon BV
MER Trekvliettracé
Nota Voorkeurstracé

Het rapport is als volgt ingedeeld:

In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van het bureauonderzoek gepresenteerd. 
Nadat het plangebied en de deelgebieden daarin zijn afgebakend, komen achtereenvolgens 
de geologische bodemopbouw, de bekende archeologische gegevens en de recente 
ontwikkelingsgeschiedenis en verstoringen in het plangebied aan bod. Aan het eind van het 
hoofdstuk worden de huidige situatie en de globale ontwikkelingsplannen geschetst. Op 
basis van de resultaten van het bureauonderzoek beschrijven we vervolgens in hoofdstuk 3 
de gespecificeerde archeologische verwachting. In dit hoofdstuk bakenen we de zones in 
het plangebied af waarvan wij verwachten dat zich daar archeologische sporen bevinden die 
voorafgaand aan geplande bodemingrepen nader onderzocht moeten worden. Het hoofdstuk 
wordt beëindigd met een conclusie waarin de consequenties van de archeologie voor de aanleg 
van het Trekvliettracé worden samengevat. 
Aan het eind van het rapport bevindt zich in bijlage een periodentabel, waarin de opeenvolging 
van de verschillende archeologische perioden en hun globale datering terug te vinden is.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 Bureauonderzoek

Het Trekvliettracé loopt vanaf het Knooppunt Ypenburg door de Hoge Broekpolder en 
Tedingerbroekpolder via de gemeente Leidschendam-Voorburg naar de Binckhorst (zie afb. 1). 
Het eerste gedeelte van het Trekvliettracé, tot aan de Vliet, viel tot 2002 binnen twee gemeenten, 
namelijk Voorburg en Rijswijk. In 2002 is door een gemeentelijke herindeling dit gebied 
toegevoegd aan de gemeente Den Haag. 
De Hoge Broekpolder is een landelijke polder, met uitzondering van het bedrijventerrein rond 
de Laan van ’s-Gravenmade. In het gedeelte van de Tedingerbroekpolder waar het Trekvliettracé 
geprojecteerd is, bevindt zich het golfterrein van de Leidschendamse Golfvereniging 
Leeuwenbergh. Het Trekvliettracé loopt in de gemeente Leidschendam-Voorburg onder het 
Landgoed Arentsburgh en de ten westen daarvan gelegen woonwijk. Het Trekvliettracé zal in de 
Binckhorst ter plaatse van de huidige Binckhorstlaan aangelegd worden. Vanuit Leidschendam-
Voorburg komt de tunnel op een afstand van ongeveer 100 meter van de Binckhorstlaan het 
deelgebied bij de Broeksloot binnen om zich ongeveer ter plaatse van de betoncentrale Basal 
op de hoek van de Binckhorsthaven bij de Binckhorstlaan te voegen. Bij de kruising met de 
Mercuriusweg slaat het tracé af richting Neherkade. Een andere mogelijkheid is dat het tracé 
wordt doorgetrokken richting de Lekstraat. 

Het Trekvliettracé zal voor een belangrijk deel bestaan uit een geboorde tunnel. Het boren van 
de tunnel gebeurt op grote diepte, dieper dan de niveaus waar zich eventuele archeologische 
waarden bevinden. De aanleg van de tunnelbuis heeft dus geen verstorende werking op eventuele 
archeologische waarden. 
Aan beide uiteinden van de boortunnel zal de aansluiting met het maaiveld worden gemaakt 
door middel van een vanaf het maaiveld ingegraven tunnelbak. Op deze plaatsen zullen in 
tegenstelling tot het geboorde deel van de tunnel wel eventuele archeologische waarden 
verstoord worden, maar deze kunnen voorafgaand archeologisch onderzocht worden.

Het profiel van de weg die wordt aangelegd heeft een breedte van ongeveer 30 meter. Naast de 
weg zullen werkterreinen worden aangelegd en tijdelijke ventwegen. Bij het bureauonderzoek 
wordt daarom uitgegaan van een totale breedte van de verstoring van 100 meter.

Omdat het bureauonderzoek voor een belangrijk deel gebaseerd is op twee eerder dit jaar 
uitgevoerde bureauonderzoeken zal het Trekvliettracé in het vervolg van het rapport opgedeeld 
worden in deeltracés (zie afb. 2). Het betreft:

deeltracé Hoge Broekpolder en Tedingerbroekpolder (gegevens gebruikt uit 
Bureauonderzoek Plangebied Vlietzone) 
deeltracé Leidschendam-Voorburg (nieuw onderzoek)
deeltracé Binckhorst (gegevens gebruikt uit Bureauonderzoek Plangebied Nieuw Binckhorst)

•

•
•
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0 1000 m

Legenda geologie:
Eenheid 1:  Laagpakket van Walcheren op Hollandveen op Laagpakket van Wormer, en waar de top van de zandafzettingen van het Laagpakket van 

Wormer en/of de Laag van Rijswijk dieper liggen dan 5 m –NAP
Eenheid 2:  Laagpakket van Walcheren op Hollandveen op Laagpakket van Wormer en/of Laag van Rijswijk, en waar de top van de zandafzettingen 

van het Laagpakket van Wormer en/of de Laag van Rijswijk ondieper liggen dan 5 m –NAP
Eenheid 3:  Laagpakket van Walcheren op Hollandveen, op Laag van Ypenburg, op Laag van Rijswijk of Laagpakket van Wormer
Eenheid 4:  Laagpakket van Walcheren op Hollandveen, op Laag van Voorburg, op Laag van Rijswijk
Eenheid 5:  Laagpakket van Walcheren, op Laag van Voorburg
Eenheid 6:  Laagpakket van Walcheren, op Laag van Rijswijk en/of Laagpakket van Wormer
Eenheid 7:  Laagpakket van Walcheren, waar de Gantel Laag (geulafzettingen) zich diep ingesneden heeft in de onderliggende afzettingen
Eenheid 8:  Hollandveen op Laagpakket van Wormer, en waar de top van de zandafzettingen van het Laagpakket van Wormer en/of de Laag van 

Rijswijk dieper liggen dan 5 m –NAP
Eenheid 9:  Hollandveen op Laagpakket van Wormer, en waar de top van de zandafzettingen van het Laagpakket van Wormer en/of de Laag van 

Rijswijk ondieper liggen dan 5 m –NAP
Geul ondiep:  Laagpakket van Walcheren (Gantel Laag), met een beperkte insnijding (getijdekreken) in de onderliggende afzettingen; restant van het 

Hollandveen, hoofdlaag is nog onder de geulbasis aanwezig

Afb. 3 Uitsnede geologische kaart.
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�.1 Geologie 

2.1.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt de geologische ondergrond van het gebied beschreven. Dit wordt gedaan 
aan de hand van de Nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk.4 Het beeld van de 
geologische ondergrond wordt vervolgens aangescherpt met de gegevens van de AHN-analyse 
(Actueel Hoogtebestand Nederland) die ten behoeve van het bureauonderzoek Plangebied 
Vlietzone is uitgevoerd.

De reden dat voor het bureauonderzoek Plangebied Vlietzone een AHN-analyse is uitgevoerd 
is dat de Vlietzone een van de laatste onbebouwde gebieden van Den Haag is, waar een AHN-
analyse nog nieuwe informatie op kan leveren. Het AHN is een zeer gedetailleerde hoogtekaart 
van Nederland. Op deze kaart kunnen geologische verschijnselen (zoals duinen en kreekruggen) 
die een minimaal reliëf aan het maaiveld hebben veroorzaakt in onbebouwde gebieden worden 
waargenomen. Deze geologische verschijnselen liggen ten grondslag aan de verwachting op het 
aantreffen van archeologische resten uit de prehistorie en vroege middeleeuwen. Ook kunnen 
recente ophogingen en afgravingen worden herkend doordat deze zich scherp aftekenen. 

2.1.2 Algemeen
De bodemopbouw van de kuststrook van Den Haag kenmerkt zich door langgerekte 
strandwallen die na de laatste ijstijd parallel aan de kust zijn ontstaan, met daartussenin stroken 
veen (zie afb. 3). De hooggelegen strandwallen en daarop afgezette duinen kwamen tot 
ontwikkeling doordat in de kustzone zoveel zand door de zee werd afgezet (Laag van Rijswijk) 
dat hoogtes ontstonden die niet meer iedere vloed overspoelden. Hierdoor kon het zand 
opdrogen en gaan verstuiven. Het fijne zand dat verstoof zette zich verder landinwaarts in het 
getijdegebied af. Hier vormden zich duinen (afzettingen behorend tot de Laag van Ypenburg en 
de Laag van Voorburg) en werd de invloed van de zee teruggedrongen. Dit proces voltrok zich in 
de periode tussen 3800 v. Chr. tot 2200 v. Chr. Het gebied kon daardoor moeilijker ontwateren, 
waardoor het grondwater steeg. Het gevolg was dat zich vanaf 2200 v. Chr. veen ontwikkelde 
in het achterland en de lagergelegen delen tussen de strandwallen. De strandwallen en duinen 
waren bewoonbaar vanaf ongeveer 3500 v. Chr. en bleven bewoonbaar toen het veen zich 
ontwikkelde. In de periode tussen de late bronstijd en de midden ijzertijd (ongeveer 1200 v. Chr. 
tot 500 v. Chr.) was de veenvorming in het gebied zodanig dat alleen nog op de hoogstgelegen 
delen van de strandwallen bewoning mogelijk was. De bewoning concentreerde zich in die 
periode op de meer westelijk gelegen strandwallen.
 
In de periode hierna werd de omgeving weer iets droger en bewoonbaarder, doordat het veen 
kon ontwateren via het getijdegeulensysteem van de Gantel. Dit systeem is ontstaan nadat rond 
500 v. Chr. de zee via het Maasmondinggebied doorbrak. Het getijdegeulensysteem drong zich 
met vele vertakkingen ver het achterliggende land in. Hierbij werd zandige klei afgezet waardoor 
oeverwallen en inversieruggen ontstonden (Gantellaag). Na de doorbraak en daaropvolgende 
verlanding van de Gantel ging de veenontwikkeling door. Tot 1000 na Chr. is de zee nog enkele 
keren doorgebroken. Bij deze gelegenheden werden grote delen van het veenpakket weggeslagen 

4 Vos e.a. �007.
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en een laag zandige klei afgezet. De lagen worden samen de Laag van Poeldijk genoemd. Bij 
de laatste doorbraken heeft de Laag van Poeldijk zich niet zo ver verbreid als ten tijde van het 
Gantelsysteem. Deze afzettingen komen niet voor in de buurt van het plangebied. 

2.1.3 Geologische opbouw deeltracé Hoge Broekpolder en 
Tedingerbroekpolder
De Hoge Broekpolder en Tedingerbroekpolder liggen direct ten oosten van de strandwal 
van Voorburg. De gebieden kenmerken zich door enkele duinen die op de strandvlakte tot 
ontwikkeling kwamen en boven het veen uitsteken. Het is mogelijk dat zich in het gebied nu 
nog onbekende duinen bevinden waarop bewoning mogelijk is geweest. Door dit deel van 
het plangebied liep een geul van het Gantelsysteem. Het gebied is als gevolg daarvan vrijwel 
volledig bedekt met kleiafzettingen van de Gantellaag. Nadat de geul verlandde bleef deze als een 
inversierug in het landschap achter.5 Net als de eventuele duinen bood deze rug mogelijkheden 
voor bewoning in de late ijzertijd en Romeinse tijd in het verder drassige gebied. 

AHN-analyse
In het deeltracé zijn een aantal geologische fenomenen goed te zien op de AHN-kaart (zie 
afb. 4). Ten eerste is de inversierug van de geul die tot het Gantelsysteem behoorde duidelijk 
zichtbaar als brede band ten westen van de Laan van ’s-Gravenmade in bedrijventerrein 
Hoornwijck (nummer 1 op afb. 4). De smalle band ernaast zou kunnen duiden op een restgeul 
die langer open heeft gelegen. De Hoge Broekpolder ligt iets hoger dan de Tedingerbroekpolder. 
Ter hoogte van het golfterrein is niets van het oorspronkelijke landschap te herkennen. Het 
sterke reliëf daar is ontstaan bij de aanleg van het golfterrein (nummer 2 op afb. 4).

2.1.4 Geologische opbouw deeltracé Leidschendam-Voorburg
Dit deeltracé wordt gekenmerkt door de aanwezigheid in de ondergrond van de relatief 
brede strandwal van Voorburg die loodrecht wordt gekruist door het Trekvliettracé. Aan 
beide zijden van de strandwal bevindt zich een smalle strook Hollandveen die tegen de 
strandwal is opgekropen. Over het Hollandveen hebben zich, eveneens aan beide zijden, tot 
een zekere hoogte de sedimenten van het Gantelsysteem afgezet. Aan de oostzijde liggen 
deze geulafzettingen gedeeltelijk boven de voet van de strandwal. De afzettingen van het 
Gantelsysteem sluiten aan op die in de deeltracé’s Hoge Broekpolder en Tedingerbroekpolder en 
Binckhorst.
Op de strandwal bevinden zich archeologische sporen van de Romeinse stad Forum Hadriani en 
vroegere bewoningssporen, teruggaand tot het neolithicum. Ook zijn sporen van na de Romeinse 
tijd bekend, het betreft sporadische vondsten uit de vroege en late middeleeuwen. 

2.1.5 Geologische opbouw deeltracé Binckhorst
Ter plaatse van het deeltracé Binckhorst is de opeenvolging van strandwallen en veenstroken 
goed te zien op de geologische kaart (zie afb. 3). 

5 Doordat de in de geul afgezette klei minder inklinkt dan de omringende grond komt de oorspronkelijke geul na 
verloop van tijd hoger te liggen dan haar omgeving.
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Deeltracé Binckhorst ligt direct ten westen van de brede strandwal van Voorburg. Het 
Trekvliettracé doorkruist behalve deze brede strandwal in dit deelgebied nog drie smallere 
strandwallen. De strandwallen behoren geologisch gezien tot de afzettingen van de Laag 
van Voorburg. Zij zijn afgezet in de periode tussen 3800 en 2200 v. Chr. Op de lagergelegen 
gedeelten tussen de strandwallen ontwikkelde zich tussen 2200 en 500 v. Chr. veen 
(Hollandveen). 

Ter hoogte van de Maanweg ligt het veen direct op het Laagpakket van Wormer. Dit gebiedje is 
lagergelegen dan de omringende duinen. Hierdoor heeft zich hier ook rond 500 v. Chr. klei van 
de Gantel Laag op het veen afgezet. 

Ten westen van de laatste strandwal in dit deeltracé begint het veenpakket dat zich tussen 2200 
en 500 v. Chr. gevormd heeft op de strandvlakte tussen de strandwal van Voorburg en die van 
Den Haag. De strandvlakte bestaat uit zand en klei (Laagpakket van Wormer en/of Laag van 
Rijswijk) afgezet door de zee voor 2200 v. Chr., in de periode voordat de strandwallen zich 
ontwikkelden. Het is mogelijk dat zich in de strandvlakte nu nog onbekende duinen bevinden 
waarop bewoning mogelijk is geweest vanaf het neolithicum. Deze zijn echter in dit deelgebied 
nog nergens aangetoond. 

�.� Archeologie en vroege geschiedenis

2.2.1 deeltracé Hoge Broekpolder en Tedingerbroekpolder
Het deeltracé loopt door een gebied dat deel uitmaakte van het herinrichtingsgebied 
Leidschendam-Nootdorp. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw is in opdracht van de 
Landinrichtingsdienst een grootschalige veldkartering uitgevoerd. De gedachte hierachter 
was dat het één van de laatste mogelijkheden zou zijn om intacte prehistorische en Romeinse 
woonplaatsen in het oudste strandwallengebied te vinden.6 Deze veldkartering heeft 
inderdaad een aantal vindplaatsen in het herinrichtingsgebied aan het licht gebracht, één uit 
het neolithicum en meerdere uit de Romeinse tijd. Ook zijn enkele vindplaatsen uit de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd gekarteerd, die samenhangen met de middeleeuwse ontginning en 
de buitenplaatsen die in het gebied werden aangelegd.7 De kartering luidde het begin in van de 
archeologische kennisvorming over het plangebied. 
In deze paragraaf worden eerst de archeologische gegevens uit de prehistorie en Romeinse tijd 
in het deeltracé behandeld. Daarna komen de gegevens uit de middeleeuwen en nieuwe tijd aan 
bod. 

Prehistorie en Romeinse tijd
Een grote vindplaats die eind jaren tachtig bij de kartering in de Tedingerbroekpolder aan het 
licht is gekomen, betreft een inheems-Romeinse nederzetting uit de 1ste – 3de eeuw na Christus 
die later Leidschendam-Leeuwenbergh genoemd zou worden naar het nabij gelegen landgoed 
Leeuwenbergh.8  De nederzetting was gelegen op de in dit gebied voorkomende kreekrug 

6 Hagers e.a. 1989.

7 Hagers e.a. 1989, p. 34.

8 ARCHIS-waarnemingsnummers �1694-�1733; Haags inventarisnummer 165 en 166 (lijst van Haagse 
archeologische vindplaatsen).
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van de geul die tot het Gantelsysteem behoorde. Een belangrijk deel van de nederzetting is in 
drie campagnes van 1991 tot 1993 opgegraven door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (tegenwoordig RCE – Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) voorafgaand 
aan de aanleg van de golfbaan van de Leidschendamse Golfvereniging Leeuwenbergh in het 
begin van de jaren negentig (zie afb. 5).9 De opgravingen zijn uitgewerkt in het kader van 
een afstudeerproject.10 Het golfterrein is niet volledig archeologisch onderzocht. Tijdens 
de opgravingen is vastgesteld dat de daar aanwezige, ongeveer 60 meter brede kreekrug in 
de Romeinse tijd over een lengte van misschien wel 1 kilometer bewoond is geweest. De 
nederzetting bestaat uit een aaneengesloten lint van door sloten omgeven kavels en erven.11 Uit 
de publicatie van Wiepking blijkt niet eenduidig dat zich buiten de opgegraven gedeelten in het 
gebied waar het Trekvliettracé geprojecteerd is geen archeologische waarden meer bevinden.12 
Aangezien zich in dit deel volgens de Nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk geen 
kreekrug in de ondergrond bevindt, is de kans op het voorkomen van bewoningssporen daar 
kleiner. Het is echter niet uit te sluiten dat hier, voor zover het gebied niet verstoord is, nog 
archeologische sporen bewaard kunnen zijn, aangezien bij de kartering van Hagers e.a. ook in dit 
gebied waarnemingen zijn gedaan.13 
Het gedeelte ten zuidwesten van de golfbaan (gelegen in de Hoge Broekpolder) ter plaatse van 
het huidige bedrijventerrein Hoornwijck is in 1994 op de archeologische monumentenkaart 
(AMK) van Zuid-Holland opgenomen als archeologisch monument.14 Bij de kartering van 
Hagers e.a. waren hier ook al vondsten aangetroffen.15 

Op het AMK-terrrein hebben van 1997 tot 2001 opgravingen plaatsgevonden door de 
archeologische dienst van de Gemeente Rijswijk bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
Hoornwijck. Dit gedeelte van het plangebied behoorde toen tot die gemeente. Bij een 
uitbreiding van het attractiepark Drievliet in 1997 is voorafgaand aan bodemingrepen ook 
archeologisch onderzoek uitgevoerd.16 Deze opgravingen zijn nog niet uitgewerkt. De resultaten 
zijn verwerkt in het artikel over Leidschendam-Leeuwenbergh in de publicatie over Forum 
Hadriani.17 Vermoed wordt dat de nederzetting op dit moment voor meer dan driekwart 
opgegraven is.18 De verwachting is dat de nederzetting zich nog verder naar het noorden en 
zuiden toe uitstrekt.19

Tijdens de opgravingen van de inheems-Romeinse nederzetting op het huidige golfterrein 
zijn vier omgreppelde erven en één niet omgreppeld erf gevonden. In totaal zijn zeven huizen 
aangetroffen. De erven zijn verdeeld over twee bewoningskernen, een noordelijke kern 
(bestaande uit één erf) en een zuidelijke (bestaande uit drie erven). Het niet omgreppelde erf 

9 ARCHIS-Onderzoeksmeldingsnummers 1435 (1993), 1437 (199�); ARCHIS-waarnemingsnummer: 3�418.

10 Wiepking 1997.

11 Hessing 199�.

1� Wiepking 1997, p. �7-�9.

13 Hagers e.a. 1989; ARCHIS-waarnemingsnummers: �1709-�1713, �17�8 en �17�9.

14 AMK-nummer 4056.

15 Hagers e.a. 1989; ARCHIS-waarnemingsnummers: �1734, �1738, �1739, �1740, �1741 en �174�.

16 Archis-onderzoeksmeldingnummer 1710.

17 De Bruin en Koot �006, p. 140 -145. 

18 De Bruin en Koot �006, p. 140.

19 Wiepking 1997, p. 35 en 100; De Bruin en Koot �006, p 140-141.
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lag tussen de twee kernen in.20 De boerderij op dit erf dateert uit het begin van de 2de eeuw 
na Chr.21 en de bewoning valt daarmee samen met de bewoning van de noordelijke kern. In de 
zuidelijke bewoningskern is op één van de drie erven geen duidelijke aanwijzing voor een huis 
aangetroffen. Op dit erf bevindt zich wel een u-vormige greppel en zijn zeer veel rijke vondsten 
gedaan. Het erf wordt voorzichtig geïnterpreteerd als een cultusplaats.22 
In de ontwikkeling van de nederzetting kan een fasering in vijf fasen aangebracht worden.23 De 
noordelijke kern behoort tot de oudere bewoningsfasen 1 tot en met 3, lopend van 40 na Chr. 
tot 180 na Chr. De zuidelijke kern is in gebruik geweest in de fasen 3 tot en met 5, lopend van 
125 na Chr. tot de tweede helft van de 3de eeuw na Chr., hoewel een aantal vondsten aanleiding 
geeft te veronderstellen dat de zuidelijke kern ook reeds vanaf de eerste fase in gebruik was.24 
Gedurende fase 3 zullen beide kernen in ieder geval tegelijkertijd in gebruik zijn geweest.25 Fase 
3 liep van 125 na Chr. tot 180 na Chr. Uit de vijfde fase is alleen een greppel gevonden met 
Romeins bouwmateriaal. Uit deze fase zijn geen concrete sporen van huizen bekend. 
De opgravingen bij de aanleg van het bedrijventerrein Hoornwijck vonden slechts enkele 
tientallen meters ten zuidwesten van de eerdere opgravingen bij de aanleg van de golfbaan 
plaats.26 Bij deze opgravingen zijn geen huisplattegronden aangetroffen. Wel is een gedeelte 
van een erf aangetroffen dat tot de zuidelijke woonkern behoort. Ook zijn veel kuilen en 
verkavelingsgreppels gevonden, ondermeer de greppels die de zuidelijke27 en noordelijke28 
begrenzing van het verkavelingssysteem op de kreekrug vormden. Een interessante vondst 
is die van een grote concentratie tegulae en imbrices29, waarvan 30 tegulae en 15 imbrices 
compleet waren. De concentratie was 7 meter lang. De tegulae en imbrices lijken secundair 
gebruikt en worden geïnterpreteerd als de verharding van een looppad in een drassige zone. 
Een dakpanfragment was gestempeld en daardoor te dateren in het vierde kwart van de 2de 
eeuw na Chr.30 De Bruin en Koot geven aan dat deze vondst het mogelijk maakt dat er in 
de directe nabijheid een gebouw met een pannendak heeft gestaan met een villa-achtige 
structuur.31  Het vondstmateriaal dat bij de opgravingen is gevonden, wijst echter niet in de 
richting van een dergelijk zeer Romeins gebouw. Wel sprak Wiepking in haar uitwerking van de 
eerdere opgravingen ook al het vermoeden uit dat in de jongste fasen een stenen gebouw in de 
nederzetting heeft gestaan, onder andere vanwege het vele bouwpuin dat is aangetroffen.32 De 
vondst van de tegulae en imbrices kan echter net zo goed samenhangen met de nabijheid van de 
stad Forum Hadriani en de daardoor eenvoudige toegankelijkheid tot Romeins bouwmateriaal.33

�0 Wiepking 1997, p. 36-5�.

�1 Wiepking 1997, p. 5�.

�� Wiepking 1997, p.40-4� en 88-89.

�3 Wiepking 1997, p. 148.

�4 Wiepking 1997, p. 99-100.

�5 Wiepking 1997, p. 96.

�6 Onderzoeksmeldingen 1466, 1709, 1710, 1711 en �341.

�7 Koot 1998b.

�8 Koot �000.

�9 Tegulae: Romeinse dakpannen, imbrices: Romeinse nok- of vorstpannen. 

30 Koot 1998a; de stempel bestond uit de letters VEX.EX.GE[?] (VEXillatio EXercitus GErmania).

31 De Bruin en Koot �006, p. 141-14�.

3� Wiepking 1997, p. 99, 159 en 164.

33 Pers. comm. J.A. Waasdorp.
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Uit een analyse van het vondstmateriaal blijkt dat de Romeinse invloeden in de nederzetting 
Leidschendam-Leeuwenbergh beperkt waren, maar zich goed voegen naar het beeld dat bekend 
is uit andere inheems-Romeinse nederzettingen. Gezien de directe nabijheid van Forum 
Hadriani is dit opmerkelijk. Gedurende het bestaan van de nederzetting is een geleidelijke 
toename van het percentage Romeins aardewerk waar te nemen. In de eerste fase waren er 
ongeveer 4% Romeinse importen, in de vierde fase was de verhouding bijna 50-50. Uit de vierde 
fase zijn ook greppels met Romeins bouwmateriaal bekend.34 Zowel de stad als de inheems-
Romeinse nederzetting maken in dezelfde periode een groei door. De toename van Romeinse 
invloeden in Leidschendam-Leeuwenbergh valt samen met die groeifase.35 

De gemeente Rijswijk heeft bij de aanleg van een hoofdleiding van het electriciteitsnet in 1996 
en het parkeerterrein voor attractiepark Drievliet en de toegangsweg daarvan in 1997 twee lange 
sleuven aangelegd en onderzocht. Alleen die delen van de sleuven die het dichtst bij de Laan van 
’s-Gravenmade lagen leverden archeologische sporen op. Het overige deel was archeologisch 
gezien leeg.36

Uit de opgravingen is gebleken dat de erven zich bevonden in een uitgebreid verkavelingssysteem 
dat zeker 20 ha van de kreekrug en het aangrenzende veen-kleigebied heeft omvat. De kavels 
waren in gebruik als weidegrond of akkerbouwpercelen.37 Er zijn aanwijzingen dat de verkaveling 
tot stand is gebracht door Romeinse militairen. Een landmeetkundige techniek, bekend als de 
gulden snede, zou namelijk aan de verkavelingsstructuur ten grondslag kunnen liggen. Het is 
bekend dat deze techniek werd gebruikt door het Romeinse leger en in de buurt (onder andere in 
de Woudse Polder) is toegepast voor het uitzetten van het verkavelingssysteem.38 

De nederzetting en de bijbehorende verkavelingsstructuur laat zich goed vergelijken met in de 
omgeving bekende en gedocumenteerde inheems-Romeinse vindplaatsen. Rijswijk-De Bult, 
Woudse Polder en Harnaschpolder zijn voorbeelden. Het getijdengeulsysteem van de Gantel en 
de bijgehorende oeverwallen lijken vrijwel volledig bewoond en verkaveld te zijn geweest in de 
Romeinse tijd.39 

Niet duidelijk is wanneer de bewoning in de nederzetting beëindigd wordt. Wiepking gaat 
er vanuit dat het einde van de bewoning zou kunnen samenvallen met de beeindiging van 
de bewoning in Forum Hadriani en Rijswijk-De Bult rond 270 na Chr.40 De Bruin en Koot 
geven aan dat de nederzetting tot het eerste kwart van de 3de eeuw in gebruik is geweest, wat 
overeenkomt met de meeste nederzettingen in de regio. In de periode hierna zijn waarschijnlijk 
nog twee erven in gebruik gebleven, het erf dat vermoedelijk diende als cultusplaats en het erf 
waar mogelijk het gebouw met pannendak heeft gestaan.41 In de tweede helft van de 3de eeuw 
ontvolkte de hele regio grotendeels, als gevolg van oorlogsdreiging van Frankische stammen 

34 Wiepking 1997, p. 1�8-13�; De Bruin en Koot �006, p. 143-144.

35 Wiepking 1997, p. 16�-163.

36 Pers. comm. H. Koot. 

37 Hessing 1994.

38 Van Londen �006, p. 134-136.

39 Van Londen �006, p. 13�.

40 Wiepking 1997, p. 16�.

41 De Bruin en Koot �006, p. 14�.
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en het gegeven dat bewoning door vernatting van het gebied minder aantrekkelijk, zo niet 
onmogelijk werd. Door de intensieve landbouw en ontginningen was het gebied zodanig 
ontwaterd dat het maaiveld was gedaald en opnieuw een periode van vernatting en veengroei 
inzette waar alleen de hoge strandwallen van gespaard bleven.

Direct aan de overzijde van de Vliet bevindt zich de enige burgerlijke Romeinse nederzetting 
in het westen van het land, Forum Hadriani of MAC (Municipium Aelium Cananefatium). 
De gemeente Den Haag heeft beperkt archeologisch booronderzoek langs de Westvlietweg 
uitgevoerd om een eerste indicatie te krijgen over de aanwezigheid van sporen van de stad aan de 
Tedingerbroekzijde van de Vliet. Het onderzoek heeft hiervoor geen bewijzen geleverd en heeft 
niet tot een formele rapportage geleid.42 

Middeleeuwen en nieuwe tijd
Uit de periode direct na de Romeinse tijd zijn voor dit deeltracé geen gegevens beschikbaar. Er 
zijn geen meldingen van vondsten of waarnemingen uit de vroege middeleeuwen. Het gebied 
lijkt daardoor tussen de 3de en 11de eeuw verlaten. Het wordt in vroege historische bronnen 
omschreven als wildernis.43 

De eerste bekende sporen van menselijk handelen in het plangebied na de Romeinse tijd dateren 
uit de late middeleeuwen. Zij stammen uit de 11de en 12de eeuw wanneer de bewoning in 
de hele regio sterk toeneemt.44 Dit is ook de periode waarin aan de kust grote verstuivingen 
beginnen op te treden en de Laag van Den Haag (Jonge Duinen) wordt afgezet. De combinatie 
van beide zijn waarschijnlijk mede aanleiding geweest de veengebieden grootschalig en 
structureel te ontginnen.45 De middeleeuwse ontginning in de Hoge Broekpolder en 
Tedingerbroekpolder lijkt gebaseerd te zijn op de Romeinse verkaveling. De oriëntatie komt 
overeen en in enkele gevallen ligt de middeleeuwse ontginningsloot op de plek van een Romeinse 
verkavelingsgreppel.46

De Hoge of Nieuwe Broekpolder en de Tedingerbroekpolder worden van elkaar gescheiden 
door de Postenkade. De Molensloot van de eerstgenoemde polder vormt de huidige grens 
tussen de Gemeente Rijswijk en de Gemeente Den Haag. Vóór de gemeentelijke herindeling 
van 2002 lag de gemeentegrens tussen Rijswijk en Voorburg ter hoogte van de Postenkade. 
De Tedingerbroekpolder wordt voor het eerst genoemd in het Delflands keurboek van 1440-
1445.47 De Molensloot lag oorspronkelijk in het midden van de Hoge Broekpolder en vormde de 
hoofdafwatering. De sloot is al afgebeeld op de kaart van Floris Balthasars uit 1611. 

In de Hoge Broekpolder was ten tijde van de optekening van het gebied door Kruikius op 
de plaats waar het Trekvliettracé is geprojecteerd een reeks buitenplaatsen gelegen (zie afb. 
6). Het voorkomen van de buitenplaatsen daar hangt naar alle waarschijnlijkheid samen met 
de bodemgesteldheid ter plaatse. Wellicht dat zich in de ondergrond een zandkopje of een 

4� Pers. comm. E.C. Rieffe.

43 Hagers e.a. 1989, p. 18.

44 Hagers e.a. 1989, p. 18.

45 Hagers e.a. 1989, p. 18.

46 Wiepking 1997, p. �5.

47 Van Tuyl 1988, p. V.
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inversierug van een geul bevindt waardoor het terrein net iets hoger en steviger was dan de 
omgeving. Op twee van de buitenplaatsen, Delfvliet en Zuidhoorn, hebben opgravingen 
plaatsgevonden voorafgaand aan de aanleg van de Laan van Hoornwijck en zijn aanwijzingen 
gevonden dat voorgangers van de buitenplaatsen uit de late middeleeuwen stammen.48 
Eerder waren al bij werkzaamheden voor de aanleg van Knooppunt Ypenburg in 1978 
waarnemingen gedaan van muren en funderingsresten die te maken hebben met de 
buitenplaatsen die rond die plek hebben gelegen.49 Het is niet uit te sluiten dat er onder en tussen 
de grondlichamen van het knooppunt nog plaatsen zijn waar zich nog archeologische resten 
bevinden. Met name het deel tussen de verbindingsboog A13-A4 en de Laan van Hoornwijck 
heeft in dat opzicht potentie. Het tracé snijdt daar delen van de tuinaanleg van het landgoed 
Delfvliet en Zuidhoorn aan, waarin zich mogelijk ook (stenen) gebouwen of ander muurwerk 
bevonden (zie afb. 6).

Bij opgravingen ter hoogte van bedrijventerrein Hoornwijck in 1996 zijn sporen aangetroffen die 
duiden op de aanwezigheid in de directe omgeving van een huis of misschien een stenen kamer 
uit de late middeleeuwen. Bekend was dat zich hier een middeleeuwse huisterp bevond die mede 
reden was voor de aanwijzing van het gebied als AMK-terrein door de provincie. Het huis is nog 
niet exact gelokaliseerd en opgegraven.50

In hetzelfde gebied lag hoeve Johanna.51 De hoeve maakte eveneens onderdeel uit van het AMK-
terrein en is opgegraven door de gemeente Rijswijk bij de aanleg van het bedrijventerrein.52 Bij 
de opgraving zijn geen aanwijzingen gevonden dat de hoeve wortels heeft in de middeleeuwen.

De Postenkade is afgebeeld op de kaart van Floris Balthasar uit 1611. Deze veendijk is in de 15de 
eeuw of eerder aangelegd. Uit historische bronnen is bekend dat de ambachtsgrens al vanaf de 
13de eeuw op deze plek lag. De Postenkade was bij de kartering van Hagers e.a. in 1988 nog in 
het landschap te herkennen als een licht verhoogde strook.53

Aan de Vliet staan op de kaart van Kruikius een reeks buitenplaatsen aangeduid. Op de kaart 
staan de tuinen van deze buitenplaatsen in detail aangegeven. Het deeltracé doorsnijdt de hoek 
van de tuinaanleg van het 18de eeuwse landgoed Zeerust en een belangrijk deel van de 17de 
eeuwse buitenplaats Zuiderburch (zie afb. 6).54 Het is niet onmogelijk dat de buitenplaatsen 
worden voorafgegaan door boerderijen, zoals bij de buiten het plangebied gelegen buitenplaatsen 
Delfvliet en Zuidhoorn is aangetoond.55 Op de kaart uit 1611 van Floris Balthasars wordt 
Drievliet met tuin getoond. Of dit de enige buitenplaats in het gebied was op dat moment is niet 

48 Koot �001b.

49 Koot �001b.

50 Pers. comm. H. Koot. De heer Eijsackers, penningmeester van de Archeologische Werkgroep Rijswijk en lid van 
de Klankbordgroep van het Trekvliettracé, wees op deze opgraving.

51 ARCHIS-waarnemingsnummer �168�; Haags inventarisnummer 156.

5� Onderzoeksmelding ��17: Opgraving Hoornwijck hoeve Johanna door Sectie Archeologie Gemeente Rijswijk 
�001; Koot 1998c.

53 Hagers e.a., 1989, p. 37; ARCHIS-waarnemingsnummer �1684 en �1685.

54 Gegevens betreffende datering uit de inventarisatie van Knuijt en Verhoeff �007.

55 Zie Koot �001b.
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zeker. De vroegste vermeldingen van de buitenplaatsen in historische bronnen dateren uit de 
17de en 18de eeuw.56 Mogelijk hebben enkele buitenplaatsen ook vroegere wortels, maar dit is op 
basis van de beschikbare historische bronnen niet aan te tonen. 

Van buitenplaats Den Hoonaert is in 1998 de 17de-eeuwse baroktuin door de afdeling 
archeologie van de gemeente Den Haag archeologisch onderzocht.57 Op basis van het onderzoek 
werd geconcludeerd dat de afbeelding van de tuin op historische kaarten vrij accuraat was. 
Bovendien bleek dat de tuinaanleg vrij veel en goed herkenbare archeologische sporen achter 
heeft gelaten.58  Hieruit valt op te maken dat archeologisch onderzoek op landgoederen bij 
kan dragen aan de kennis over de inrichting en het gebruik van de tuinen die bij landgoederen 
werden aangelegd. 

2.2.2 Deeltracé Leidschendam-Voorburg 
Algemeen geldt dat de hoge strandwallen en duinen aantrekkelijke plaatsen voor bewoning 
waren. Het waren droge toevluchtsoorden in een verder natte en vruchtbare voedselrijke 
omgeving. We kunnen sporen verwachten op deze strandwallen enige tijd nadat zij zijn ontstaan. 
De strandwal van Voorburg en de daarop gelegen duinen zijn tussen 3800 en 2200 v. Chr. 
ontstaan. Bewoningsporen op deze strandwal kunnen dus op zijn vroegst uit die periode (het 
midden- en laat-neolithicum) stammen. 

Prehistorie en Romeinse tijd
Sporen van neolithische bewoning zijn in 1965 in de omgeving van dit deeltracé aangetroffen 
bij de bouw van het Diaconessenhuis aan de Fonteynenburghlaan.59 Ook bij een uitbreiding 
in 2002 zijn vondsten gedaan.60 Het gaat om aardewerk en vuurstenen werktuigen die we tot 
de Vlaardingencultuur rekenen. De Vlaardingencultuur is een neolithische cultuur die in de 
kuststreek voorkwam tussen 3400 en 2850 v. Chr.). Ook zijn er (laat-)neolithische vondsten van 
onder andere aardewerk en vuurstenen werktuigen gedaan bij de archeologische onderzoeken bij 
Forum Hadriani.61

Uit de bronstijd (2200-700 v. CHr.) is in de nabijheid van het plangebied een losse vondst 
(zonder verdere context) van een bronzen speerpunt bekend in 1987 door een particulier gedaan 
bij het werk in de volkstuin in de buurt van Park Arentsburgh.62 Wat verder van het plangebied 
gelegen zijn op de strandwal bij Park Leeuwensteijn in Leidschendam resten aangetroffen die 
met een bronstijd-nederzetting geassocieerd zijn.63 

56 Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland �000.

57 ARCHIS-waarnemingsnummer 3�360 op basis van literatuurvermelding; ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 
�0�1; Haags inventarisnummer 15�; Burnier 1999.

58 Burnier 1999, p. �0.

59 ARCHIS-waarnemingsnummers �4�13 en �41�4.

60 ARCHIS-waarnemingsnummer 403561.

61 ARCHIS-waarnemingsnummers 8580, 58�13, 58�16, 58�18 en 138853.

6� ARCHIS-waarnemingsnummer 48596.

63 ARCHIS-waarnemingsnummer �19�5.
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In de nabijheid van het plangebied zijn geen concrete waarnemingen van sporen of vondsten 
uit de ijzertijd bekend. Bij de vele opgravingen en onderzoeken rond Forum Hadriani zijn wel 
aardewerkvondsten gedaan die gedateerd kunnen worden in de ijzertijd, maar geen duidelijke 
(nederzettings)context hebben.64

De belangrijkste nalatenschap van de Romeinen in Nederland zijn sporen die samenhangen 
met de militaire aanwezigheid. Ook in Den Haag hebben zich meerdere militaire installaties 
en bijbehorende verzorgende inheemse burgerlijke nederzettingen (vicus) bevonden. Een fort 
(mini-castellum) is aangetoond in Ockenburgh, en zeer waarschijnlijk was er ook een aan de 
Scheveningseweg. Hier zijn namelijk resten van een vicus gevonden met zeer rijk vondstmateriaal 
en aanwijzingen voor metaalbewerking die geassocieerd worden met militaire attributen.65 Deze 
forten hadden een functie bij het bewaken van infrastructuur.

De stad Forum Hadriani (of Municipium Aelium Cananefatium) was een burgerlijke 
nederzetting en daarom bijzonder in Nederland. Noviomagus (Nijmegen) is de enige andere 
stad in Nederland in de Romeinse tijd. Forum Hadriani heeft in of rond 122 na Chr. van keizer 
Hadrianus marktrechten gekregen.66 Voor die tijd was hier al een nederzetting ontstaan in de 
1ste eeuw, die mogelijk als inheems-Romeinse nederzetting is begonnen.67 De laatste dateerbare 
vondsten uit de Romeinse periode in de stad dateren rond 270 na Chr. De stad zal rond die tijd 
grotendeels verlaten zijn.68 

Aanleiding voor het stichten van de stad op deze plek zal mede gelegen zijn in het kanaal van 
Corbulo dat door de Romeinse veldheer Corbulo werd aangelegd om de Rijn en Maas met 
elkaar te verbinden. Niet zeker is waar het kanaal van Corbulo exact heeft gelopen ten opzichte 
van de huidige Vliet. Het is mogelijk dat de huidige Vliet ter hoogte van Forum Hadriani op 
dezelfde plaats ligt als het Kanaal van Corbulo, maar dit is geenszins zeker.69 Als het kanaal meer 
naar het oosten heeft gelegen kan dit betekenen dat Forum Hadriani zich tot in de huidige 
Tedingerbroekpolder uitstrekte. Ook is het mogelijk dat een deel van de stad zich aan de andere 
kant van het kanaal bevond. In de directe omgeving van Forum Hadriani zal de aanwezigheid van 
de stad merkbaar zijn geweest, en wellicht ook archeologische sporen hebben achtergelaten. De 
stad zal ontsloten zijn door een aantal wegen. De aanwezigheid van een Romeins wegennetwerk 
is met zekerheid aangetoond in het Wateringse Veld, waar een weglichaam en vier Romeinse 
mijlpalen zijn aangetroffen.70 Ook op andere plaatsen in Den Haag zijn sporen van het Romeinse 
wegennetwerk bekend.71 Rondom Forum Hadriani zullen zich ook toegangswegen hebben 
bevonden, in ieder geval parallel met de kust over de strandwal, maar zeer waarschijnlijk ook 
vanuit de stad richting de kust. Langs wegen vonden in de Romeinse tijd allerlei activiteiten 
plaats. Een van de meest belangrijke gegevens is dat zich langs de wegen direct buiten de stad 
vaak begraafplaatsen bevonden. Op iets grotere afstand van de stad kunnen zich wachtposten ter 

64 ARCHIS-waarnemingsnummers 58�13, 58�18, 58���, 138853 en 138857.

65 Waasdorp 1999.

66 Buitendorp �006b, p. 80-8�.

67 Buitendorp �006a.

68 De Jonge �006a, p. 154-156.

69 Waasdorp �006, p. 1�8-130.

70 Waasdorp �003.

71 Waasdorp �003; Jansen en De Visser �003; Waasdorp �006, p. 1�6-1�8.
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verdediging van de infrastuctuur hebben bevonden. De wegen rond Forum Hadriani zijn nog 
niet archeologisch aangetoond. Naast de ontsluiting over land, was Forum Hadriani aangesloten 
op de waterwegen. De stad lag aan het kanaal van Corbulo en had een insteekhaven. Deze is 
aangetoond bij onderzoek ter plaatse van de ontwikkeling van de appartementencomplexen van 
Nieuw Hadriani door het Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC) in 2007 en 2008.72 Het 
evaluatierapport geeft inzicht in de ligging van deze insteekhaven direct ten zuidwesten van het 
voorkeurstracé op een afstand van ongeveer 50 meter.73

Een belangrijk deel van Forum Hadriani ligt onder het landgoed Park Arentsburgh. Tussen 1827 
en 1834 hebben hier al de eerste archeologische opgravingen plaats gehad (zie ook paragraaf 
2.3.3).74 Sindsdien hebben vele onderzoeken plaatsgevonden en is er over de opgegraven 
gedeelten redelijk veel bekend. De exacte begrenzing van de stad is echter aan de noordoostzijde 
nog niet te geven. De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg heeft vanaf 
het midden van de jaren tachtig van de twingtigste eeuw verschillende kleine onderzoekjes 
uitgevoerd ter plaatse van het volkstuinencomplex en het ten westen daarvan gelegen trapveldje, 
waar nu het Trekvliettracé geprojecteerd is. Bij deze onderzoeken ging het er met name om de 
noordoostelijke begrenzing van de stad te kunnen vaststellen. Hierbij werden regelmatig sporen 
van steenbouw uit de Romeinse tijd gevonden direct onder de bouwvoor. Geconcludeerd wordt 
dat de wetenschappelijke waarde van het volkstuinencomplex zeer hoog is en hier niet alleen 
antwoorden liggen op vragen over de stedenbouwkundige uitleg van de Romeinse stad maar ook 
op vragen over de voorloper van de stad en mogelijk ook de vroegmiddeleeuwse bewoning erna.75

De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (tegenwoordig de RCE) heeft in de 
jaren tachtig en negentig van de 20ste eeuw eveneens verschillende kleinschalige onderzoeken 
uitgevoerd. Het betreft met name proefsleuvenonderzoeken voorafgaand aan ontwikkelingen 
door Effatha en het Diaconessenhuis.76

BAAC heeft in 2005 een opgraving uitgevoerd ter plaatse van het vroegere jongenspaviljoen van 
het Doveninstituut Effatha.77 Hier zou zich volgens de verwachting eveneens een deel van de stad 
moeten bevinden. De sporen die zijn aangetroffen, hebben echter niet dezelfde oriëntatie als de 
sporen die eerder zijn opgegraven door Holwerda en wijken ook per fase onderling af. Bovendien 
zijn er aanwijzingen voor greppels en planten die geassocieerd worden met een redelijk natte 
omgeving.78 De conclusie die wordt verbonden aan de opgraving is dat zich op deze plaats niet 
meer een deel van de planmatig aangelegde stad ligt, maar mogelijk een generiek gegroeide 
buitenstad, die misschien in een laatste fase binnen de stadsmuren is komen te liggen. De stad 
zou in dat geval voor het grootste deel van haar bloeitijd een stuk kleiner zijn dan tot nu toe werd 
aangenomen.79 BAAC presenteert een drietal verklarende modellen en onderzoeksaanbevelingen 
om deze te toetsen.80 

7� ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer �4401.

73 Driessen e.a. �009, p. 18-19.

74 Halbertsma �006.

75 De Jager, �006b, p. �57.

76 De Jonge e.a. �006, p. 483-49�.

77 ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 9888.

78 Bink e.a. �009, p. 41�.

79 Bink e.a. �009, p. 410-437.

80 Bink e.a. �009, p. 437-440.
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Hoewel het gebied waar de stad zich bevonden heeft sinds april 1997 een rijksbeschermd 
archeologisch monument is81 zijn er verschillende ontwikkelingsplannen gelanceerd en 
archeologische onderzoeken uitgevoerd. De hierboven genoemde recente ontwikkeling van luxe 
appartementencomplexen op de plaats van vroegere paviljoens van Effatha met de naam Nieuw 
Hadriani springen in dat kader in het oog. Een ander plan dat geen doorgang heeft gevonden, 
maar waarvoor wel vooronderzoek heeft plaatsgevonden in 2007 betreft een uitbreiding van 
het Diaconessenhuis. Hier is bij het vooronderzoek82 aangetoond dat zich Romeinse resten 
in de bodem bevinden die bij de stad Forum Hadriani kunnen horen, maar buiten het nu 
beschermde monument bevinden. Bovendien is onder een veenpakket mogelijke neolithische 
sporen aangeboord.83 In 2006 is een publicatie over Forum Hadriani verschenen waarin de op dat 
moment beschikbare kennis en inzichten zijn gebundeld.84  

Middeleeuwen – nieuwe tijd
In de omgeving van het plangebied zijn enkele meldingen uit de vroege middeleeuwen bekend. 
Forum Hadriani kende naar alle waarschijnlijkheid bewoning in de vroege middeleeuwen.85 Ook 
bij de opgraving door BAAC is vondstmateriaal aangetroffen dat uit de vroege middeleeuwen 
dateert.86 In de rapportage van de veldkartering door Hagers wordt melding gemaakt van 
vroegmiddeleeuwse vondsten op de westelijke flank van de strandwal van Voorburg en bij de 
verschillende opgravingen in Forum Hadriani.87 Het gaat echter om zeer weinig materiaal. 
Bovendien hebben zij over het algemeen geen duidelijke archeologische context, waardoor het 
niet mogelijk is verdere uitspraken te doen over deze periode.

In de nieuwe tijd zijn ter plaatse van Forum Hadriani de landgoederen Hoekenburg en 
Arentsburgh aan het begin van de 17de eeuw tot ontwikkeling gekomen. In de late middeleeuwen 
bevonden zich hier twee boerderijen, die mogelijk uit het eind de dertiende eeuw stammen. 
Deze datering stoelt op de aanleg van de Vliet die rond 1200 heeft plaatsgevonden, en enkele 
metaalvondsten die rond 1300 te dateren zijn.88 

2.2.3 Deeltracé Binckhorst 

Prehistorie en Romeinse tijd
In het plangebied zelf zijn tot nog toe uit de prehistorie geen waarnemingen of vondsten bekend. 
Het is echter niet uit te sluiten dat op de strandwallen in dit deelgebied bewoningssporen uit het 
neolithicum of de bronstijd aanwezig zijn.

81 Archis AMK-nummer 3075; Rijksmonumentnummer 508083.

8� ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummers �4074.

83 Mededeling I. Roorda, RCE, n.a.v. conceptrapport.

84 De Jonge e.a. �006.

85 De Jonge �006b, p. 16�-175.

86 Bink e.a. �009, p. 441.

87 Hagers e.a. 1989, p. 17-18.

88 Bink e.a. �009, p. 441.
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Ook in dit deeltracé is het waarschijnlijk dat de aanwezigheid van de stad Forum Hadriani 
in de directe omgeving merkbaar zal zijn geweest, en wellicht ook archeologische sporen 
heeft. achtergelaten. De ligging van dit deeltracé tussen Forum Hadriani en het fort aan de 
Scheveningseweg maakt het aannemelijk dat ergens in dit gebied een Romeinse weg heeft 
gelopen. Een waarneming uit 1949 die in ARCHIS is geregistreerd maakt melding van Romeinse 
scherven die zouden zijn aangetroffen bij de toenmalige bouw van het hoofdkantoor van Nedam 
aan de Binckhorstlaan 135 (vlakbij kasteel De Binckhorst aan de Trekvliet).89 Deze melding zou 
met de aanwezigheid van de Romeinse weg en activiteiten (zoals bijvoorbeeld begravingen) 
daarnaast kunnen samenhangen. Een exacte positionering van de vondstlocatie is echter niet 
bekend. Op het terrein staat nu het kantorencomplex van de luchtmacht, de Binckhorsthof. 

89 ARCHIS-waarnemingsnummer �416�.

Afb. 7 Detail van de kadastrale minuut van de Binckhorst uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

0 500 m
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Middeleeuwen – nieuwe tijd
Uit de vroege middeleeuwen zijn geen sporen of resten bekend in de Binckhorst.

Uit de late middeleeuwen dateert kasteel De Binckhorst, het kasteel waarnaar in eerste instantie 
de polder, nu het industriegebied, en wellicht straks de nieuwe woonwijk zijn vernoemd. Het 
kasteelterrein staat op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) als een terrein van hoge 
archeologische waarde.90 Het kasteelterrein heeft bovendien sinds 1993 de gemeentelijke 
status Archeologisch Belangrijke Plaats.91 Op het kasteelterrein bevond zich afgezien van het 
hoofdgebouw een boerderijcomplex. 
De eerste vermelding van het kasteel dateert uit 1308. Een vroege vermelding van de naam 
Binckhorst dateert uit 1076 wanneer ene jonker Evert van den Binckhorst de graaf van Holland 
bijstaat in de belegering van het Slot IJsselmonde.92 In hoeverre deze jonker Evert direct aan het 
bestaan van het kasteel te koppelen is, is onduidelijk. In recente literatuur wordt de melding niet 
gebruikt als dateringsgrond voor het kasteel. 

Het kasteel bestond in ieder geval voordat de Trekvliet (in 1344 en 1345) werd gegraven. 
De Binckhorstlaan was de infrastructuur waaraan het kasteel werd gebouwd en waarop het 
kasteelterrein was georiënteerd. Deze weg zou een voortzetting of opvolger kunnen zijn van 
de hierboven genoemde Romeinse weg. De toponomie en geologie bieden een verklaring voor 
de locatiekeuze. Het toponiem horst is een historische benaming voor een met kreupelhout 
of hakhout begroeid, hoger gelegen stuk grond. De grond is meestal zandgrond en de 
houtbegroeiing kan zowel op als rondom het stuk grond voorkomen.93 Uit de geologische kaart 
blijkt ook dat het kasteel ligt op een hoge strandwal, in een verder venig gebied. Het terrein 
zal zich hierdoor in de omgeving onderscheiden hebben en aantrekkelijk geweest zijn voor 
bewoning.

Het boerderijcomplex op het terrein van kasteel De Binckhorst bestond uit meerdere gebouwen. 
Op de Bonnebladen94 zijn er tot 1924 drie te onderscheiden, een hoofdgebouw en twee 
bijgebouwen. Op het kadastrale minuutplan uit het begin van de negentiende eeuw95 zijn drie 
bijgebouwen van redelijk omvang waar te nemen. Deze stonden ongeveer op de plaats waar nu 
de Binckhorstlaan loopt (zie afb. 7).

In de late middeleeuwen is het gebied ontgonnen. Op de kaart van Kruikius valt op dat de 
kavels in het gebied een andere oriëntatie hebben dan de omliggende gebieden (zie afb. 6). 
In de latere Veenpolder heeft de ontginning plaatsgevonden vanuit de Binckhorstlaan met 
als achterweteringen de Aelsloot en de Ruyge kade, in de Binckhorstpolder is sprake van een 

90 AMK-nummer 4061.

91 Monumentenverordening gemeente Den Haag.

9� Renaud 1936.

93 Gysseling 1960.

94 De Bonnebladen waren militaire topografische kaarten, die met grote nauwkeurigheid voor heel Nederland zijn 
gemaakt tussen ongeveer 1870 en de Tweede Wereldoorlog. Voor het plangebied zijn kaarten uit 1876, 1896, 
1903, 1911, 19�4 en 1934 beschikbaar (kaartblad 440).

95 Tussen 1811 en 183� zijn voor heel Nederland gedetailleerde kadastrale kaarten gemaakt. Ook kasteel De 
Binckhorst en haar boerderij zijn gekarteerd. Het verzamelplan van de gemeente Voorburg is gecompleteerd in 
1819, het deelplan C, waarbinnen het plangebied valt heeft geen eigen datering.
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blokverkaveling. In 1344 en 1345 is de Trekvliet gegraven.96 De Trekvliet verbond de grachten 
van Den Haag (via het Spui en het Zieken) met de Vliet. Het afwijkende verkavelingspatroon 
en de blokverkaveling van de Binckhorstpolder geven aan dat dit gebied vroeg ontgonnen is. In 
ieder geval voor het graven van de Trekvliet, anders had de ontginning waarschijnlijk vanuit de 
Trekvliet plaatsgevonden. 
Door de ontginning en daarmee samenhangende ontwatering97 daalde het maaiveld en werd het 
op den duur nodig molens in te zetten. De Trekvliet fungeerde toen als boezemwater voor de 
afwatering van de rond de Trekvliet gelegen polders. 
Vanaf 1461 werd het gebied opgedeeld in twee polders, de Veenpolder en de Binckhorstpolder, 
gescheiden door de Bovenkade (kaart Kruikius, op kaart Florisz. Balthasars uit 1611 nog 
Brouckkade genoemd) die globaal ter hoogte van de Zonweg liep. Uit de historische kaarten 
blijkt dat deze kade bij het kasteelterrein eindigt, en het erop gelegen pad een kruising vormt met 
de Binckhorstlaan.98 

De historische kaart van Kruikius van het Hoogheemraadschap van Delfland uit 1712 geeft 
afgezien van een nauwkeurig beeld van het verkavelingspatroon en de bijbehorende weteringen 
alleen kasteel De Binckhorst met omliggend terrein en de Oude Veenmolen weer als bebouwing 
in het plangebied. 

�.3 Recente geschiedenis 

2.3.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt de recente geschiedenis van het plangebied beschreven. Met recent 
worden de ontwikkelingen tussen ongeveer 1800 en nu aangeduid. Deze ontwikkelingen 
worden door de Gemeente Den Haag niet beschouwd als archeologisch onderzoeks- of 
behoudenswaardig, maar hebben wel hun weerslag op de archeologische waarden in het gebied 
gehad. De aanleg van huizen, kantoren, fabrieken, havens en de daarmee samenhangende aanleg 
van ondergrondse infrastructuur kunnen tot aantasting van archeologische sporen hebben geleid. 

Daarom worden hier de recente ontwikkelingen beschreven aan de hand van relevant historisch 
kaartmateriaal en de inventaris van de archieven van de Tedingerbroekpolder99 en de Veen- en 
Binckhorstpolder. De kadastrale minuten die zijn gemaakt in de periode tussen 1811-1832 bieden 
daarnaast een gedetailleerd inzicht in de bebouwing in die periode.100 Om de ontwikkelingen 
rond 1900 in beeld te krijgen bieden de Bonnebladen een goed instrument. De Bonnebladen 
worden gebruikt om globaal in kaart te brengen wanneer welke delen van het plangebied tot 
ontwikkeling zijn gekomen. 

96 Van Tuyl �007, p. 5.

97 Het ontginnen ging gepaard met het graven van sloten waardoor het water uit het veen kon worden afgevoerd 
en het veen begaanbaar werd. Neveneffect was dat het veen inklonk (door oxidatie van de plantenresten) en 
het maaiveld steeds lager kwam te liggen.

98 Dit is vooral duidelijk op de kaart van Floriszoon Balthasars uit 1611.

99 Van Rheineck Leyssius – Jansen en Jongeneel (1930) 1981.

100 Geraadpleegd via www.watwaswaar.nl.
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2.3.2 Deeltracé Hoge Broekpolder en Tedingerbroekpolder
Knooppunt Ypenburg is als onderdeel van de aanleg van de A4 tot stand gekomen. De eerste 
werkzaamheden aan het verkeersplein zijn in 1939 gestart, nadat in 1932 (als onderdeel van 
het Rijkswegenplan uit 1927) de verbindingsweg R13 tussen Rijswijk en Delft al gereed was 
gekomen. In 1985 is de laatste grote wijziging aan het verkeersplein uitgevoerd, toen de N4 werd 
aangesloten.101 

Rond het midden van de jaren negentig van de 20ste eeuw is het bedrijventerrein Hoornwijck 
aangelegd rond de Laan van ’s-Gravenmade. Naar aanleiding van deze ontwikkeling is door 
de archeologische dienst van de Gemeente Rijswijk op verschillende plaatsen archeologisch 
onderzoek verricht. Er is daardoor een redelijk goed beeld van de archeologie ter plaatse, die 
voor een belangrijk gedeelte nog behouden is rond en tussen de ontwikkelde percelen. 

Wat voor de rest van het deelgebied opvalt, is dat de huidige inrichting voor een heel belangrijk 
deel wordt bepaald door de verkaveling die tot stand is gekomen als gevolg van de ontginning 
in de late middeleeuwen. Vrijwel alle ontwikkelingen zijn afgemeten op één of meerdere van 
die kavels. Het attractiepark Drievliet is ontstaan uit een café met theetuin dat in 1938 op 
landgoed Drievliet werd gevestigd. Sinds die tijd is het attractiepark gestaag uitgebreid en is het 
oorspronkelijke terrein van het landgoed plus een groot deel van de daarachtergelegen kavels 
volledig bebouwd. Bij de laatste uitbreidingen is archeologisch onderzoek verricht (zie paragraaf 
2.2.1). Het Trekvliettracé loopt achter het oorspronkelijke landgoed langs ter plaatse van kavels 
waar tot ver in de twintigste eeuw geen ontwikkelingen gedocumenteerd zijn. 

Een grootschalige ontwikkeling in het deelgebied betreft de aanleg in de vroege jaren negentig 
van het golfterrein van de Leidschendamse Golfvereniging Leeuwenbergh. Een gedeelte van 
het golfterrein is voorafgaand aan de aanleg archeologisch onderzocht, waardoor zich in dat deel 
geen archeologische waardevolle sporen meer bevinden. Het Trekvliettracé doorkruist een hoek 
van het golfterrein, waar voorafgaand aan de aanleg van het golfterrein geen archeologische 
opgraving heeft plaatsgevonden. In deze hoek heeft wel veel grondverzet plaatsgevonden, hier 
bevinden zich namelijk grote waterpartijen. Het is goed mogelijk dat hierbij eventueel aanwezige 
archeologische sporen verloren zijn gegaan. Archeologisch booronderzoek moet uitgevoerd 
worden om hier zekerheid over te verkrijgen.

Het Trekvliettracé kruist de Vliet ter plaatse van het vroegere 17de-eeuwse landgoed 
Zuiderburch.
Het perceel van dit landgoed heeft sinds de aanleg van het landgoed ergens in de 17de eeuw altijd 
bebouwing gekend. De tuinaanleg van dit landgoed zoals die wel nog op de kaart van Kruikius en 
de kadastrale minuut uit 1832 zichtbaar is, is niet meer aangegeven op de Bonnebladen die tussen 
1876 en 1934 werden uitgegeven. Op dit moment resteert van het oorspronkelijke landgoed een 
hekpijler. In het repertorium van kastelen en buitenplaasten in Zuid-Holland wordt aangegeven 
dat het gebouw rechts van de oprit onderdeel zou kunnen zijn van het herenhuis dat mogelijk 
rond 1800 is gebouwd. Het erachter gelegen gebouw zou een van twee bouwhuizen zijn die in 
de 19de eeuw het herenhuis flankeerden.102 Rond dit gebouw is in de loop van de 20ste eeuw een 

101 Informatie verkregen via www.autosnelwegen.nl.

10� Stöver e.a. p. 461.
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aantal andere woonhuizen verrezen. Het is mogelijk dat in de onbebouwde gedeelten van het 
perceel of onder de 20ste eeuwse bebouwing nog sporen van de eerste fasen van de bebouwing 
op het landgoed bewaard zijn gebleven die onderzoekswaardig zijn. 

2.3.3 Deeltracé Leidschendam-Voorburg
Direct ten zuidwesten van het geprojecteerde Trekvliettracé was in de 17de eeuw het landgoed 
Arentsburgh ontstaan. In de 19de eeuw was dit landgoed te koop en heeft Reuvens de overheid 
ertoe bewogen het landgoed aan te kopen, met het doel archeologisch onderzoek te kunnen 
verrichten op het terrein waar eind 18de eeuw een hand van een bronzen standbeeld was 
gevonden. Reuvens heeft in de jaren tussen 1827 en 1834 verschillende opgravingscampagnes 
uitgevoerd.103 Bij deze opgravingen zijn de eerste resten van de Romeinse stad blootgelegd en 
gedocumenteerd. Hierna ging het landgoed over in handen van de eigenaar van het naastgelegen 
Hoekenburg, die niet toestond dat er verder archeologisch onderzoek werd uitgevoerd. In de 
19de eeuw is daarom geen verder onderzoek meer uitgevoerd. Holwerda heeft de opgravingen 
kunnen voortzetten tussen 1908 en 1915, resulterend in een publicatie van een eindverslag 
in 1923. Holwerda groef een groot deel van het Romeinse Forum Hadriani op, waarbij hij 
aanvankelijk dacht met een stad te doen te hebben en later vaststelde dat het om een militair 
fort moest gaan. Deze laatste interpretatie was niet juist, en heeft tot gevolg gehad dat de 
(wetenschappelijke) belangstelling voor deze vindplaats een stuk minder werd, waardoor bij 
latere ontwikkelingen nauwelijks archeologisch onderzoek is verricht, maar slechts sporadische 
waarnemingen zijn gedaan.104 

De ontwikkelingen die sinds de publicatie van Holwerda hebben plaatsgehad zijn:
De aanleg van een woonwijk op de Hooge Weide en ten westen van de Prinses Mariannelaan 
in de jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw. Deze woonwijken zijn blijkens gegevens van 
de gemeente Leidschendam-Voorburg allemaal op staal gefundeerd. De poeren van deze 
funderingen zijn over het algemeen niet dieper dan een meter onder maaiveld ingegraven.105

De bouw van verschillende gebouwen voor het doveninstituut Effatha aan de Vlietzijde op 
de landgoederen Arentsburgh en Hoekenburg tussen de jaren dertig en zeventig
De bouw van het Diaconessenhuis in de jaren zestig aan de Fonteynenburglaan.

In 1967 wees de Rijksdienst voor de monumentenzorg de landgoederen (Arentsburgh en 
Hoekenburg) met bijbehorende gronden aan als rijksmonument, waardoor als bijkomstigheid 
ook het bodemarchief beschermd werd.106 In 2000 heeft het doveninstituut de landgoederen 
verlaten. Sindsdien is het terrein herontwikkeld, waarbij ook sloop en nieuwbouw hebben 
plaatsgevonden. Bij deze werkzaamheden zijn wel archeologische onderzoeken uitgevoerd 
(zie hoofdstuk 2.2.2). 
In de jaren vijftig zijn tussen de Vliet, de Arentsburghlaan en de Prinses Mariannelaan 
volkstuintjes in gebruik genomen, waardoor ter plaatse van het geprojecteerde Trekvliettracé 
tot op heden aan de Vliet geen noemenswaardige ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Wel zijn 
hier en op het daar ten westen van gelegen “trapveldje” door de Archeologische Werkgroep 

103 Halbertsma �006.

104 Buitendorp �006c, p. �34-�49.

105 Gegevens verstrekt door Martin van Rijn, d.d. �8-09-09.

106 De Jager �006a, p. �5�.
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Leidschendam-Voorburg sinds het midden van de jaren tachtig regelmatig waarnemingen 
gedaan en kleine onderzoekjes uitgevoerd wanneer voorgenomen ontwikkelingsplannen voor 
bodemverstoring in het gebied dreigden te zorgen (zie hoofdstuk 2.2.2). 

2.3.4 Deeltracé Binckhorst
Tot 1900 vonden er vrijwel geen ontwikkelingen plaats in de Veen- en Binckhorstpolder. 
Uitzondering vormde de aanleg van de spoorlijnen Den Haag-Amsterdam (1843) en Den 
Haag-Utrecht (1869). Deze waren bepalend voor de bestemming als industriegebied (door de 
aanwezigheid van transportmogelijkheden) en de ruimtelijke afbakening van het industriegebied. 
Het overige deel van de polders (aan de andere zijde van de spoorlijn Den Haag-Utrecht) werd 
bestemd voor woningbouw.107

De gronden in de polder waren in het bezit van de Bouwgrondmaatschappij ’s-Gravenhage 
– Voorburg. Dit gegeven bepaalde mede de ontwikkeling van het gebied.108 Het was gebruikelijk 
dat dit soort maatschappijen de uit te geven gebieden bouwrijp aanleverden. Dit betekende 
dat de bouwgrondmaatschappijen infrastructuur ontwierpen en aanlegden en indien nodig 

107 Havelaar �008.

108 Freijser 1991; Havelaar �008.

Afb. 8 Luchtfoto van de Binckhorst uit 1938.
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terreinen werden opgehoogd en/of geëgaliseerd. In Den Haag zijn zeer veel in het begin van 
de twintigste eeuw ontwikkelde poldergebieden opgehoogd.109 De ophogingen zijn van belang, 
omdat eronder, ondanks ontwikkelingen aan het maaiveld, oude bodems onverstoord aanwezig 
kunnen zijn. In het plangebied zijn alleen indirecte aanwijzingen voor de genoemde ophogingen 
en infrastructurele werken. Op een luchtfoto uit 1938 lijken dit soort werkzaamheden zichtbaar 
rond de Komeetweg en Orionstraat (zie afb. 8). Een andere aanwijzing is dat tussen de Maanweg 
en de spoorlijn Den Haag-Amsterdam een hoogteverschil van slechts 20 cm bestaat en in het 
gebied ertussen geen grote schommelingen in de hoogte zijn.
In de eerste helft van de twintigste eeuw vindt er een geleidelijke ontwikkeling van het gebied 
plaats. Op het Bonneblad uit 1924 staat de in 1920 geopende RK begraafplaats St. Barbara voor 
het eerst aangegeven. Dezelfde kaart laat ook zien dat de eerste bedrijfsmatige bebouwing op het 
terrein van Kasteel De Binckhorst is neergezet. Ten zuiden van de huidige Mercuriusweg tussen 
de Binckhorstlaan en de Trekvliet is op dit kaartbeeld de gemeentelijke baggerstaal verschenen. 
Dit was een gemeentelijk slibdepot. Er bevond zich een dubbele insteekhaven/sloot.

Op de luchtfoto uit 1938 van de Topografische Dienst Delft110, is zichtbaar dat de 
Binckhorsthaven voor een groot deel is gegraven (afb. 8).111 Uit de foto blijkt bovendien dat de 
Binckhorstlaan is rechtgetrokken. Het boerderijcomplex van kasteel De Binckhorst is bij het 
rechttrekken van de Binckhorstlaan afgebroken. De oorspronkelijke loop van de weg ter hoogte 
van kasteel De Binchorst bestaat voort als ventweg. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de eerste en tweede zijhaven van de Binckhorsthaven 
aangelegd, waarna de ontwikkeling van het gebied een grote vlucht nam.112 De verschillende 
terreinen tussen en rond de havenarmen werden in de jaren vijftig allemaal in gebruik genomen 
als vrij grootschalige fabrieks- of industrieterreinen. Belangrijke namen zijn daarbij Van der 
Heem (aan de Maanweg), Laurens cigarettenfabriek Le Khedive (tussen beide havenarmen in), 
de HAC (aan de Zonweg), en Esscher (aan de Zonweg). Rond de Binckhorstlaan verschenen 
veelal autobedrijven, zoals Autopalace en Nimag. 

Nedam was de eerste om een groter kantoorgebouw op het terrein van kasteel De Binckhorst 
neer te zetten, vermoedelijk in 1949113, maar mogelijk ook eerder aangezien zij zich voor 
de oorlog als een van de eerste bedrijven op het industrieterrein vestigden.114 Nedam is in 
de jaren zeventig van de Binckhorstlaan vertrokken, waarna in de jaren zeventig en tachtig 
op die plek in meerdere bouwfasen de Binckhorsthof gereed is gekomen.115 In 1975 is door 
Stichting Vakopleiding een kantoorpand gebouwd op het voorterrein van het kasteel aan de 
Binckhorstlaan.116 

109 Leferink 1985.

110 Haags Gemeentearchief, foto nummer 0.87807. 

111 De hoofdarm van de haven is tussen 1934 en 1938 in het kader van een werkverschaffingsproject uitgegraven.

11� Havelaar �008, p. 9.

113 Herleid uit ARCHIS-melding �416�.

114 Havelaar �008, p. 11.

115 Lutgert en De Winter �007, p. 71-75.

116 Afdeling voorlichting van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, 1983.



33

Een groter complex is drukkerij Smulders dat zijn bedrijf vestigde op de hoek van de 
Mercuriusweg en de Binckhorstlaan. Op de tegenovergelegen hoek verschenen in de jaren 
zeventig Toyotagarage Louwman en de garage van Fiat.

Het grote kantoorgebouw op de hoek Binckhorstlaan Wegastraat (Binck Elephant – voorheen 
KPN) dateert uit het begin van de jaren tachtig. De garage van Het Motorhuis op de hoek van de 
Mercuriusweg en de Binckhorstlaan is aan het eind van de jaren tachtig gebouwd. 

In de jaren tachtig is de Binckhorsthaven gedeeltelijk gedempt. Op een luchtfoto uit 1981117 
bestaat nog een arm van de haven ter hoogte van de huidige loods van Bouwmaat aan de 
Zonweg.
De laatste grote ontwikkelingen zijn het bedrijfsverzamelgebouw de Binck Twins aan de 
Binckhorstlaan uit 2004, het complex van DeltaHage uit 2003 aan de Binckhorstlaan tegenover 
de Maanweg, op de plek van de vroegere gemeentelijke betonstaal en de kantoren van BAM aan 
de Binckhorstlaan. 

117 Haags Gemeentearchief, foto nummer �8-30581.
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�.4 Verstoringen en verontreinigingen

De verwachting op het aantreffen van archeologische waarden wordt door de recente 
onwikkelingen beïnvloed. Met recente ontwikkelingen worden in de gemeente Den Haag globaal 
genomen de ontwikkelingen bedoeld die zich in de laatste twee eeuwen hebben afgespeeld. De 
ontwikkelingen kunnen het bodemarchief op twee manieren hebben aangetast:

Ten eerste kunnen bij de aanleg van gebouwen, infrastructuur en havens fysieke ingrepen 
in de bodem zijn gedaan, waarbij de bodemopbouw is verstoord en archeologische waarden 
verloren zijn gegaan.
Ten tweede kunnen er bodemverontreinigingen zijn opgetreden die met (onder andere) 
industrie en bedrijvigheid samenhangen. De verontreinigingen kunnen het bodemarchief 
ontoegankelijk (want gevaarlijk) maken, of aanleiding zijn geweest voor sanering, waarbij de 
verontreinigde grond is afgegraven en de bodemopbouw is verstoord.

In dit hoofdstuk worden gegevens over verstoringen en milieukundige vervuilingen per deeltracé 
weergegeven. Voor de deeltracé’s Hoge Broekpolder en Tedingerbroekpolder en Binckhorst 
zijn de gegevens over vervuilingen aangeleverd door IDDS BV. Voor deeltracé Leidschendam-
Voorburg heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg milieukundige gegevens aangeleverd. 

In het kader van dit onderzoek zijn ook de gegevens over de ligging van rioleringen en de 
aardgastransportleiding die door het deeltracé Binckhorst loopt opgevraagd, omdat bij de 
aanleg van deze grotere ondergrondse infrastructuur het bodemarchief is aangetast. (zie afb. 9). 
Door de aard van de verstoring (lange, smalle sleuf) is echter de informatiewaarde van 
doorsneden archeologische vindplaatsen niet ernstig verstoord. Daarom is ervoor gekozen de 
verstoringen door de aardgastransportleiding en riolen niet als verstoring mee te nemen in de 
verwachtingskaart. 

2.4.1 Deeltracé Hoge Broekpolder en Tedingerbroekpolder
Van het knooppunt Ypenburg worden als verstoord beschouwd de verhoogde weglichamen 
en de uitgegraven waterpartijen (zie afb. 10). Daar waar het maaiveld nog op min of meer 
oorspronkelijke hoogte ligt wordt ervan uitgegaan dat er zich nog archeologische waarden in de 
bodem kunnen bevinden. Het Trekvliettracé kruist het attractiepark Drievliet ter plaatse van het 
parkeerterrein waaronder de bodemopbouw waarschijnlijk intact is gebleven. Een groot deel van 
het gebied waar het Trekvkliettracé wordt aangelegd wordt ingenomen door het golfterrein. Een 
gedeelte van het terrein is voor de aanleg archologisch onderzocht (zie paragraaf 2.3.2). Voor het 
deel waar het Trekvliettracé passeert moet nog worden vastgesteld in hoeverre de bodemopbouw 
bij de aanleg verstoord is en archeologisch onderzoek hier noodzakelijk. De aanleg is met 
behoorlijk wat grondverzet gepaard gegaan, zoals ook uit het AHN-beeld van het gebied blijkt 
(zie afb. 4).
Archeologisch booronderzoek kan uitsluitsel geven over de mate van verstoring.

•

•
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Riolering
Aardgas

Afb. 9 Overzicht van de hoofdaardgasleiding en riolen in de Binckhorst.

0 500 m
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Verstoord

Gedeeltelijk verstoord

Afb. 10 Verstoorde gebieden in het deeltracé Hoge Broekpolder – Tedingerbroekpolder.

0 500 m
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Tenslotte zal de bebouwing aan de Vliet voor verstoring van de bodemopbouw hebben 
gezorgd. Ter plaatse van de bebouwing is daarom geen archeologisch onderzoek benodigd, met 
uitzondering van die plekken waar zich fundamenten van het voormalige landgoed Zuiderburgh 
kunnen bevinden.118 

De inventarisatie van milieukundige gegevens door IDDS BV toont aan dat er in het gebied waar 
het Trekvliettracé zich bevindt afgezien van enkele olietanks geen milieukundige vervuilingen 
zijn. 

2.4.2 Deeltracé Leidschendam-Voorburg 
Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft gegevens aangeleverd betreffende verstoringen in hun 
gemeente.119  Deze hebben geen relevantie voor de archeologische verwachting voor het gebied. 

2.4.3 Deeltracé Binckhorst 
Afgezien van het gedeelte tussen de Broeksloot en het bedrijf Basal loopt het Trekvliettracé ter 
plaatse van bestaande wegen, de Binckhorstlaan en Mercuriusweg. De Binckhorstlaan is een zeer 
oude weg. Alleen ter hoogte van Kasteel de Binckhorst is de ligging iets gewijzigd, waardoor zich 
hier mogelijk ook resten van historische bebouwing onder het huidige wegdek kunnen bevinden. 
Het gedeelte van de Mercuriusweg tussen de Binckhorstlaan en de Trekvliet is in de jaren 
zeventig van de 20ste eeuw aangelegd ter plaatse van een voormalig weiland in de Veenpolder. 

De recente verstoringen die zich ter plaatse van deze wegen bevinden zijn ondergrondse kabel- 
en leidingenstraten en rioleringsbuizen (zie afb. 9). Deze beslaan niet de volle breedte van het 
wegprofiel.

Tussen Broeksloot en de Basal bevindt zich op de hoek van de Binckhorstlaan en de Maanweg 
een hoog kantoorgebouw. Ter plaatse van dit kantoorgebouw is de bodemopbouw verstoord 
(zie afb. 11). Naast dit gebouw bevindt zich aan de Maanweg een grote hal met aan de voor 
en achterzijde kantoorruimten waarin zich meerdere bedrijven bevinden, onder andere een 
garagebedrijf en een keukenshowroom. De hal en de kantoorvleugels zijn in hun huidige 
voorkomen niet onderkelderd. Het lijkt echter te gaan om een tweede of misschien derde 
bebouwingsfase van het perceel. In de eerdere fase waarvan een tekening uit 1957 beschikbaar 
is, was het kantoorgedeelte aan de voorzijde wel onderkelderd. Omdat het hier in ieder geval om 
meerdere bebouwingsfasen gaat, kan aangenomen worden dat bij de bouwwerkzaamheden de 
bodemopbouw en eventuele archeologische resten verstoord zijn.

Het Trekvliettracé kruist vervolgens de toegang van de Binckhorsthaven. Bij het graven van de 
haven is de bodemopbouw verstoord. Tenslotte dagzoomt de tunnel ter hoogte van het bedrijf 
Basal op de hoek van de Binckhorstlaan en de haven. Basal is een betonmortelcentrale. Afgezien 

118 Mogelijk is een deel van het 18de eeuwse herenhuis van landgoed Zuiderburgh en een van de bouwhuizen 
bewaard gebleven.

119 Gegevens verstrekt door Martin van Rijn, d.d. �8-09-�009
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Verstoord

Afb. 11 Verstoorde gebieden in het deeltracé Binckhorst.

0 500 m



39

Vervuilingen (op basis van concept vlekkenkaart IDDS)

Verstoord of ernstig verontreinigd en ontoegankelijk

Mate van verontreiniging onvoldoende bekend; nader onderzoek noodzakelijk

Afb. 12 Vlekkenkaart van verontreinigingen in de Binckhorst, IDDS BV.
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van enkele silo’s en een klein kantoorgebouw bevindt zich geen structurele bebouwing op het 
terrein. Ter plaatse van de silo’s is de bodemopbouw door ingegraven funderingen verstoord, de 
rest van het terrein wordt niet beschouwd als verstoord.

Een inventarisatie van de milieumeldingen in de Binckhorst in het gemeentelijk systeem levert 
een zeer groot aantal dossiers op. Het milieukundig adviesbureau IDDS BV heeft in opdracht 
van de Gebiedsonderneming Binckhorst onlangs een inventarisatie van alle milieumeldingen in 
de Binckhorst gemaakt en geanalyseerd.120 Ten behoeve van dit archeologisch bureauonderzoek 
mocht de afdeling archeologie van de gemeente Den Haag gebruik maken van de resultaten.

IDDS BV heeft op basis van haar onderzoek een vlekkenkaart gemaakt waarop is aangegeven 
waar zich in het terrein welke verontreinigingen bevinden (zie afb. 12). Deze vlekkenkaart is 
gebruikt om die terreinen te selecteren waar de aard van de verontreiniging de mogelijkheden 
voor archeologisch onderzoek beperkt. Uit de vlekkenkaart blijkt dat zich in de directe omgeving 
van het toekomstige Trekvliettracé een aantal kleine vlekken bevinden aan de rand van de 
Binckhorstlaan, en een wat grotere vervuiling ter plaatse van de Maanweg 20. 
In de vervuiling zijn twee gradaties: 

De percelen die zodanig vervuild of verstoord zijn, dat het bodemarchief daar niet 
toegankelijk is (saneringen en terreinen die vervuild zijn met cyanide, VOCL, minerale 
olieën en/of BTEX). 
De percelen waarvan de mate van en soort verontreiniging onvoldoende bekend is. In deze 
gevallen is aanvullend onderzoek nodig om te bepalen of archeologisch bodemonderzoek 
veilig plaats zou kunnen vinden. (terreinen die verontreinigd zijn met zware metalen 
en PAK’s en terreinen waarvan de verontreiniging omschreven is als diffuse heterogene 
verontreiniging). 

Van type 1 zijn 5 vlekken bekend:
ter hoogte van het KPN kantoorgebouw aan de Binck Elephant op de hoek van de 
Binckhorstlaan en de Wegastraat. 
Ter hoogte van Autopalace aan de Binckhorstlaan 312-334.
Ter hoogte van het het kantoor van Basal aan de Binckhorstlaan 362. 
Ter hoogte van het autoschadebedrijf Care aan de Binckhorstlaan 255-257.
Ter plaatse van het garagebedrijf aan de Maanweg 20.

Van type 2 zijn twee vlekken bekend in het plangebied:
De voormalige drukkerij Smulders op de hoek van de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg 
(tegenwoordig Karwei bouwmarkt).
De voormalige Anthony Fokker Luchtvaartschool en de Garage van Toyota Louwman aan 
de Binckhorstlaan. 

Afgezien van de vervuiling aan de Maanweg 20 bevinden al deze vervuilingen zich aan de 
rand van de Binckhorstlaan en is het de vraag in hoeverre de vervuiling zich tot onder de 
Binckhorstlaan (en in het plangebied uitstrekt). Indien het Trekvliettracé in de richting van de 
Lekstraat over de Binckhorstlaan vervolgt moet rekening worden gehouden met vervuilingen 
onder en rond de Binckhorstlaan bevinden (zie afb. 12). 

1�0 Kruitbosch �008 (in concept).

1.

2.

1.
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5.
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�.5 Huidige en toekomstige situatie

Het voorkeurstracé van het Trekvliettracé, de variant Noordelijke Boortunnel, begint bij 
Knooppunt Ypenburg. De globale ligging van het tracé is bekend (zie afb. 1) en vastgesteld met 
de nota Voorkeursalternatief. Het gebied waar het Trekvliettracé door zal worden aangelegd is 
nu voor een belangrijk deel nog onbebouwd (zie afb. 13). Bebouwing ter plaatse van het tracé 
bevindt zich aan de Vliet. 
In deze fase is het mogelijk dat er nog kleine verschuivingen optreden.121 Zo zijn er meerdere 
plaatsen waar de startschacht voor de boortunnel kan komen.122 De variatiemogelijkheden 
bevinden zich net na het knooppunt Ypenburg tot ongeveer 200 meter voor de Vliet. De toerit 
voor de tunnel zal bestaan uit een vanaf het maaiveld ingegraven tunnelbak.Bij knooppunt 
Ypenburg bevinden zich een aantal ongelijkvloerse kruisingen, onder meer onder de Laan van 
Hoornwijck. De weg kruist hier op ongeveer 6 meter onder maaiveld. Afhankelijk van de plaats 
van aanvang van de boortunnel zijn er vervolgens drie mogelijkheden voor de aanleg van de 
toerit:

de boortunnel begint direct na de Laan van Hoornwijck en de toerit bevindt zich tussen het 
knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck; 
de weg blijft in een open tunnelbak op 6 meter onder maaiveld van de Laan van Hoornwijck 
tot het begin van de tunnel; 
de weg stijgt vanaf de Laan van Hoornwijck eerst tot maaiveld en daalt hierna af naar de 
tunnelmond in de buurt van de Vliet.

Een andere nog niet vastgelegde parameter is de bocht die het tracé maakt van de Laan van 
Hoornwijck naar de Vliet. Deze kan een beetje worden uitgebogen waardoor het tracé dichter bij 
het bedrijventerrein Hoornwijck komt te liggen, en meer bruikbare ruimte ontstaat in de nu nog 
onbebouwde Hoge Broekpolder. 

In alle gevallen zal over de hele lengte van het gegraven deel van het Trekvliettracé de grond tot 
op grotere diepte dan 50 cm onder maaiveld geroerd worden en is archeologisch vooronderzoek 
noodzakelijk.

De boortunnel loopt onder de Vliet, het volkstuinencomplex van de tuindersvereniging 
Arentsburgh en de woonwijk tussen Prinses Mariannelaan en Broeksloot door tot aan het bedrijf 
Basal aan de Binckhorstlaan (zie afb. 14). Waar de eindschacht van de boortunnel precies komt 
staat nog niet vast. Dit kan in de havenmond zijn, ter plaatse van het bedrijf Basal of in de 
Binckhorstlaan ter hoogte van de Binck Twins. Vanaf dat punt dagzoomt de tunnel en volgt deze 
de Binckhorstlaan. De aanleg van het tracé heeft hierdoor nauwelijks impact op de bestaande 
bebouwing in het gebied. Over de hele lengte van de Binckhorstlaan zal de weg verdiept worden 
aangelegd op ongeveer 6 meter onder maaiveld. Waar de weg weer aansluit op maaiveld is 
nog niet vastgesteld. Er zijn meerdere varianten. De tunnel zou onder andere verdiept kunnen 
afslaan naar de Neherkade of verdiept doorlopen naar de Lekstraat. Duidelijk is dat de volledige 
Binckhorstlaan (in ieder geval tot aan de Mercuriusweg) wordt afgegraven. 

1�1 Nota Voorkeursalternatief �008.

1�� Pers. Comm. E. van der Waals en P. van Laviere d.d. �1-09-�009
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Afb. 13 Luchtfoto �008 van deeltracé Hoge Broekpolder – Tedingerbroekpolder.
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Naast het tracé zal een zone in gebruik zijn als werkterrein. Hier vinden allerlei activiteiten 
plaats, met name liggen hier ventwegen ten behoeve van het bouwverkeer. 
Tenslotte zal bij het aanleggen van de tunnel een grote hoeveelheid grond vrijkomen. Deze 
wordt tijdelijk opgeslagen op een gronddepot in de nabijheid van het werkterrein. Dit depot 
wordt ergens op het onbebouwde gedeelte van de Hoge Broekpolder voorzien. 

Het boren van de tunnel
Het onoverdekte gedeelte van de tunnel zal aan beide kanten tot 6 meter onder maaiveld worden 
uitgegraven. Hierna wordt over nog een gedeelte tot 12 meter onder maaiveld aangelegd 
door middel van dagbouw (ingraven vanaf maaiveld). Vanaf dat punt zal de tunnel vanuit een 
startschacht verder geboord worden. De boor heeft een diameter van ongeveer 10 meter. De 
startschacht heeft een diepte van in ieder geval 12 meter. De dekking (het pakket grond boven de 
tunnel) van de boortunnel moet bij aanleg minimaal 10 meter bedragen. Omdat bij de toeritten 
deze dekking niet wordt bereikt wordt hier eerst grond opgebracht om de juiste hoeveelheid 
dekking te verkrijgen. Nadat de tunnel is geboord en stabiel is volstaat een dekking van 5 meter. 
Omdat de grond nabij de Vliet mogelijk niet stabiel genoeg is moet wanneer de boortunnel hier 

Afb. 14 Luchtfoto �008 van deeltracé Leidschendam-Voorburg.

0 500 m
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begint grondverbetering worden toegepast door middel van de injectie van waterglas. Hierdoor 
wordt de grond feitelijk een harde klomp glas. De onderkant van de boortunnel bereikt een 
maximale diepte van ongeveer 30 meter onder maaiveld.

Het boren van de tunnel luistert zeer nauw. Verschijnselen als overdruk en onderdruk in de 
tunnel moeten zeer strak gestuurd worden. Deze bepalen de effecten in de bovengelegen 
grondlagen. Doordat de boordiameter iets ruimer is dan de te plaatsen tunnelelementen bevindt 
zich een kleine lege ruimte tussen de tunnelschacht en de omliggende grond. De bovengelegen 
grond wil zich in deze ruimte begeven, waardoor aan het maaiveld verzakkingen optreden. 
Door technische maatregelen kan precies de juiste tegendruk worden gecreëerd waardoor zich 
nauwelijks verschijnselen van zakking voordoen. Dit is echter een tijdrovende bezigheid. Er moet 
rekening mee worden gehouden dat er uiteindelijk enkele milimeters zakking optreedt aan het 
maaiveld. Wanneer dit minder nauwkeurig gedaan hoeft te worden, bijvoorbeeld wanneer zich 
boven de boortunnel geen woningen bevinden, kan het boren een stuk sneller en dus goedkoper 
gaan. Ook bij het boorfront (het zand voor de boorkop) kan zich een situatie van onderdruk 
voordoen, doordat het losgewoelde zand weg wordt gehaald en er dus een vacuum ontstaat. 
Hier gebruikt men bentoniet, een soort vloeibare klei, om de ruimte op te vullen en de druk 
constant te houden. Soms is het nodig om werkzaamheden uit te voeren aan de boor. Deze wordt 
daarvoor stilgelegd, zodat monteurs zich door een sluis naar de boorkop kunnen begeven. Dit 
is een risicovolle onderneming, omdat het evenwicht in de druk tijdelijk wordt verstoord, en 
wannneer onverhoopt een luchtverbinding met de atmosfeer tot stand komt (bijvoorbeeld door 
een oude peilbuis of heipaal, de tunnel kan imploderen en een grootschalige verzakking (krater) 
aan het maaiveld kan optreden. Om de mogelijkheid hiervan uit te sluiten kan als voorwaarde aan 
de aanleg van de boortunnel worden gekoppeld dat de boor niet stilgelegd mag worden onder 
woonwijken en andere belangrijke gebieden. 

�.6 De gespecificeerde archeologische verwachting

In dit hoofdstuk wordt per deeltracé de gespecificeerde archeologische verwachting beschreven, 
zonder rekening te houden met de aanlegmethode. Nadat eventuele recente verstoringen 
zijn aangeduid volgt de gespecificeerde archeologische verwachting voor de periodevakken 
neolithicum en bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen en tenslotte late 
middeleeuwen en nieuwe tijd. 

2.6.1 Deeltracé Hoge Broekpolder en Tedingerbroekpolder

Neolithicum en bronstijd
In dit deelgebied is een kans op het voorkomen van nu nog niet bekende zandkopjes (kleine 
duinen) waarop in het neolithicum en de bronstijd gewoond kan zijn.

IJzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen 
Op het terrein van de Leidschendamse Golfvereniging Leeuwenbergh is in het verleden 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij is een inheems-Romeinse nederzetting met 
bijbehorende verkaveling en akkerarealen aangetroffen op een inversierug bestaande uit 
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AMK-terrein

Verwachting prehistorie (Archeologische Waarden- en Verwachtingenkaart)

Verwachtingszone ijzertijd / inheems-Romeins

Verwachtingszone kanaal van Corbulo en verwachtingszone landgoederen

Postenkade

Afb. 15 Gespecificeerde verwachting deeltracé Hoge Broekpolder – Tedingerbroekpolder.
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afzettingen van de Gantel. Hoewel zich ter plaatse van het deel van het golfterrein waar 
het Trekvliettracé passeert geen inversierug in de ondergrond bevindt, is er op basis van 
waarnemingen door Hagers e.a. een verwachting voor het voorkomen van bewoningssporen uit 
de Romeinse tijd.
In de Hoge Broekpolder is op basis van de waarnemingen van Hagers e.a. en de opgravingen 
ter plaatse van het golfterrein een archeologisch monument (AMK-terrein) aangewezen. Bij de 
aanleg van het Trekvliettracé in de Hoge Broekpolder moet rekening gehouden worden met de 
aanwezigheid van sporen van deze inheems-Romeinse nederzetting. Het AHN-kaartbeeld geeft 
ter hoogte van het AMK-terrein duidelijk de ligging van de inversierug van de Gantelgeul aan. 
De gemeentelijk archeoloog van de gemeente Rijswijk, die veel onderzoek heeft verricht in dit 
gebied heeft aangegeven dat de sporen van de inheems-Romeinse nederzetting in de richting van 
het bedrijventerrein Hoornwijck gezocht moeten worden. Wanneer het tracé uitgebogen wordt 
in de richting van dit bedrijventerrein is de kans dat deze sporen aangesneden worden dus groter. 
Het is ook goed mogelijk dat zich op de inversierug of de oeverwallen van de geul sporen uit de 
late ijzertijd bevinden, aangezien deze vanaf dat moment bewoonbaar waren.
Aan de Vliet tegenover het archeologisch monument van Forum Hadriani moet rekening 
gehouden worden met sporen van stedelijke of havengerelateerde verschijnselen 
(ambachtenkwartier?) omdat de stad zich tot hier (en over het water) uitgestrekt kan hebben.
Langs de Vliet bestaat een verwachting op het aantreffen van het Kanaal van Corbulo, dat 
ongeveer op de plaats waar zich nu de Vliet bevindt, heeft gelegen. 
In deze zone bestaat door de in die periode toenemende natheid en veenontwikkeling in het 
gebied geen verwachting voor sporen uit de vroege middeleeuwen.

Late middeleeuwen en nieuwe tijd
Bij de aanleg van Verkeersplein Ypenburg en onderzoeken bij de aanleg van de Laan van 
Hoornwijck zijn in het verleden fundamenten aangetroffen die worden geassocieerd met 
de vroegere buitenplaatsen Delfvliet en Zuidhoorn. Bij grondwerkzaamheden tussen de 
verbindingsboog A4-A13 en de Laan van Hoornwijck moet er rekening mee gehouden worden 
dat nog meer sporen van deze buitenplaatsen aangetroffen worden. 

De Postenkade vormt van oudsher de scheiding tussen de Hoge Broekpolder en de 
Tedingerbroekpolder (en bepaalde de grens tussen Rijswijk en Leidschendam-Voorburg). De 
Postenkade is een veendijk die mogelijk dateert uit de 12de of 13de eeuw en nog zichtbaar 
aanwezig is. Het Trekvliettracé doorsnijdt de Postenkade aan de zuidkant van het golfterrein van 
de Leidschendamse Golfvereniging. Hierbij moet de ontwikkelingsgeschiedenis (de opbouw) van 
het dijklichaam gedocumenteerd worden.

Archeologisch onderzoek van de buitenplaats Zuiderburgh aan de Vliet is wenselijk om 
vroegere fasen van het landgoed goed te kunnen documenteren. Mogelijk zijn onder de huidige 
bebouwing fundamenten van vroegere fasen van de landgoederen bewaard gebleven. Deze zijn 
onderzoekswaardig als zij van voor 1800 zijn. 
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2.6.2 Deeltracé Leidschendam-Voorburg 
In alle varianten wordt het gedeelte van het Trekvliettracé onder de gemeente Leidschendam-
Voorburg aangelegd door middel van het boren van de tunnel. Hierbij worden in principe 
archeologische waarden niet bedreigd.123 De tunnel passeert namelijk op grote diepte. Tussen de 
bovenzijde tunnel en het maaiveld blijft een pakket grond liggen van minimaal 10 meter dikte. In 
de bovenste 4 meter hiervan worden de archeologische sporen verwacht. Deze lagen kunnen na 
aanleg van de boortunnel te allen tijde worden opgegraven, gezien de technische eis een pakket 
grond van minimaal 5 meter boven de tunnel te behouden, om deze niet constructief in gevaar 
te brengen. Ter plaatse van het geprojecteerde Trekvliettracé hebben in het verleden nog geen 
structurele opgravingen plaatsgevonden.

1�3 Een uitzondering is te maken voor het mogelijke voorkomen van archeologische waarden uit het paleolithicum 
in pleistocene zandpakketten. Het voorkomen en de verspreiding van sporen uit deze periode is zodanig beperkt 
en kleinschalig dat het opsporen hiervan in samenhang met de aanlegmethode van de tunnel niet realistisch en 
haalbaar is.

Legenda Archeologische Beleidskaart Pact van Duivenvoorde

Bekend rijksmonument AMK (Forum Hadriani)

Terreinen van zeer hoge en hoge archeologische waarde

Terreinen met hoge archeologische verwachting

Verwachtingszone Romeinse weg

Afb. 16 Gespecificeerde verwachting deeltracé Leidschendam-Voorburg.
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Neolithicum en bronstijd
Bij de verschillende opgravingen op Forum Hadriani zijn op dieper gelegen niveau’s op de 
strandwal sporen aangetroffen van bewoning in het neolithicum en de bronstijd. Er is daarom 
een verwachting voor sporen van bewoning en daaraan gerelateerde activiteiten uit het 
neolithicum en de bronstijd.

IJzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen
Bij de verschillende opgravingen op Forum Hadriani zijn vondsten aangetroffen die dateren 
uit de ijzertijd, maar vooralsnog geen nederzettingscontext hebben. Op basis hiervan is er een 
verwachting voor sporen uit de ijzertijd.

De vroegere Romeinse stad Forum Hadriani die op de strandwal tot ontwikkeling is gekomen, 
is een rijksbeschermd AMK-terrein. Buiten de noordwestelijke begrenzing (aan de Prinses 
Mariannelaan) van de stad kunnen sporen van een Romeinse weg aangetroffen kunnen worden. 
Ook is er een verwachting voor sporen van met Romeinse infrastuctuur geassocieerde zaken. Met 
name moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van een Romeins grafveld langs 
deze weg. 

Bij de verschillende opgravingen op Forum Hadriani zijn ook vondsten aangetroffen uit de 
vroege middeleeuwen. De vondsten uit de vroege middeleeuwen zijn niet aan grondsporen of 
structuren te koppelen. De vondsten wijzen op mogelijke bewoning van de verlaten Romeinse 
stad. Hierdoor is het lastig uitspraken te doen over de specifieke verwachting, maar mogelijk 
bevinden zich hier sporen van bewoning en daaraan gerelateerde activiteiten uit de vroege 
middeleeuwen.

Late middeleeuwen en nieuwe tijd
Bij de verschillende opgravingen op Forum Hadriani zijn ook vondsten aangetroffen uit de late 
middeleeuwen en de nieuwe tijd. Uit deze perioden worden sporen verwacht die samenhangen 
met de vroegste fasen van de buitenplaatsen Hoekenburg en Arentsburgh en diens voorgangers 
en de latere landgoedaanleg.

2.6.3 Deeltracé Binckhorst 
De recente industriële ontwikkelingen hebben in dit deelgebied een belangrijk deel van de 
bodem verstoord of ontoegankelijk gemaakt door vervuiling. Ter plaatse van de Binckhorsthaven 
is geen kans meer op het aantreffen van archeologische sporen. Ter plaatse van het grote 
kantoorgebouw op de hoek van de Maanweg en de Binckhorstlaan en de daarnaastgelegen garage 
worden geen archeologische waarden meer verwacht. 

Neolithicum tot ijzertijd
Het strandwallengebied heeft een archeologische verwachting vanwege de bewoonbaarheid 
van het gebied in het verleden op basis van de geologische bodemopbouw. Op de strandwallen 
en hun flanken is een verwachting voor het aantreffen van archeologische waarden uit het 
neolithicum en de bronstijd. 
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Terrein van hoge archeologische waarde

Terreinen met archeologische verwachting

Terreinen met archeologische verwachting op strandwal

Archeologisch Belangrijke Plaats (ABP Binckhorst)

Begrenzing landgoed Binckhorst volgens Kruikius

Bovenkade

Verwachtingszone Romeinse weg

Afb. 17 Gespecificeerde verwachting deeltracé Binckhorst.
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IJzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen
Op de strandwallen zouden zich sporen uit de late ijzertijd en resten uit de Romeinse tijd kunnen 
bevinden. 

In het deelgebied zouden ook sporen van een Romeinse weg aangetroffen kunnen worden. Deze 
weg manifesteert zich waarschijnlijk nadrukkelijker in de venige gebieden tussen de strandwallen 
dan op de strandwal zelf. Ten behoeve van de begaanbaarheid van de weg waren namelijk meer 
en duurzamer ingrepen nodig in het drassige veengebied dan op de droge strandwal. Ook is er 
een verwachting voor sporen van met Romeinse infrastuctuur geassocieerde zaken, zoals militaire 
installaties (bijvoorbeeld wachtposten). Gezien de nabijheid van de Romeinse stad (Forum 
Hadriani), is er een kans op het aantreffen van Romeinse graven. 

In deze zone bestaat een verwachting voor sporen uit de vroege middeleeuwen op de 
strandwallen.

Late middeleeuwen en nieuwe tijd
Kasteel De Binckhorst is een monument van hoge archeologische waarde daterend uit de late 
middeleeuwen en nieuwe tijd op de AMK en is een gemeentelijke ABP. Deze status betreft alleen 
het hoofdgebouw, hoewel ook de rest van het kasteelterrein, voorzover dat niet door recente 
ontwikkeling verstoord is een archeologische verwachting heeft. Resten van het boerderijcomplex 
zouden zich nog onder de bebouwing tussen de ventweg en de huidige Binckhorstlaan of onder 
de verharding van de Binckhorstlaan kunnen bevinden. 
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3 Conclusies en aanbevelingen

Het gebied waar het Trekvliettracé is geprojecteerd kent een rijke archeologie. Van de inheems-
Romeinse nederzetting op de afzettingen van de Gantel via de strandwal van Voorburg en de 
daarop gelegen prehistorische sporen, maar ook resten van de enige burgerlijke Romeinse 
stad in het westen van Nederland tot en met een van de twee echte kastelen die Den Haag 
rijk is, het ligt allemaal in of direct aan het toekomstige Trekvliettracé. De percelen die tot nu 
relatief ongerept de tand des tijds hebben doorstaan bieden goede mogelijkheden de vroege 
bewoningsgeschiedenis van het gebied duidelijker in beeld te brengen en te onderzoeken en 
lacunes in de kennis op te vullen. Al langere tijd bestaande vragen aangaande de ligging van het 
Kanaal van Corbulo en de begrenzing van de stad Forum Hadriani kunnen mogelijk beantwoord 
worden. 

De werkzaamheden voor het Trekvliettracé zullen behoorlijk ingrijpend zijn voor de bodem. 
Gezien de nu bekende gegevens over de aanleg van deze tunnel kan gesteld worden dat ter 
plaatse van het volledige tracé de bodemopbouw (tot) op grote diepte verstoord wordt. Door de 
methode van aanleg van het centrale deel van het Trekvliettracé door middel van een boortunnel 
blijft de bodemopbouw boven de tunnel op enkele millimeters zakking na intact. Archeologische 
niveaus die zich boven de boortunnel bevinden worden dus gespaard. Alleen in die delen van het 
Trekvliettracé waar de tunnel vanaf het maaiveld ingegraven wordt of waar het wegdek verdiept 
wordt aangelegd, worden de archeologische waarden concreet bedreigd. Afhankelijk van de 
plaatsing van de start- en eindschacht van de boortunnel worden dus in een groter of minder 
groot deel van het tracé eventuele archeologische waarden bedreigd. 

Een belangrijke voorwaarde vanuit de RCE voor het verlenen van een monumentenvergunning 
voor de aanleg van de tunnel onder het Rijksmonument Forum Hadriani is dat de vindplaats op 
een later tijdstip indien nodig wel nog archeologisch onderzocht kan worden. Deze voorwaarde 
heeft consequenties voor de aanlegdiepte van de tunnel. Dit betekent namelijk dat ook na 
opgraving van de archeologische sporen er een voldoende dik pakket grond (dekking) boven de 
tunnel behouden blijft. Omdat ten tijde van het boren deze dekking tweemaal zo groot moet zijn 
als daarna (respectievelijk 10 meter en 5 meter) wordt automatisch aan deze voorwaarde voldaan. 
Er worden namelijk geen archeologische sporen lager dan vier meter onder maaiveld verwacht, 
met uitzondering van mogelijke paleolithische sporen in het pleistocene zandpakket.124

Het aanleggen van de tunnel is niet zonder risico voor de bovengelegen lagen. Met enige 
millimeters zakking van deze lagen moet per definitie rekening gehouden worden. Om dit 
verschijnsel zoveel mogelijk te beperken moet de uiterste behoedzaamheid bij het boren van de 
tunnel betracht worden, en ervoor gezorgd worden dat door het op het juiste peil houden van de 
druk rond de boorkop de beweging van de bovengelegen grondlagen minimaal is. Het stilleggen 
van de boor onder het archeologisch rijksmonument is niet toegestaan, vanwege de daarmee 
gepaard gaande risico’s. 

Op de plaats waar de tunnel geboord wordt kan geen archeologisch onderzoek plaatsvinden, dit 
is ook niet nodig omdat in die grondlagen in principe geen archeologische waarden verwacht 
worden. Wel kan voorafgaand aan het boren in de bovenliggende grondlagen onderzoek 

1�4 Zie noot 1�3.
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worden verricht. Met name in die gebieden waar later geen onderzoek meer mogelijk zal zijn, 
omdat daarmee de dekking van de tunnelbuis niet meer voldoende dik is, of die gebieden waar 
grondverbetering door middel van waterglas zal worden toegepast achten wij dit noodzakelijk. 
Omdat deze grondlagen niet meer toegankelijk zijn na de aanleg van de boortunnel zijn zij 
namelijk als verstoord te beschouwen. 

Bij het aanleggen van de tunnelbakken ten behoeve van het maken van de aansluitingen met het 
maaiveld, de start- en eindschachten van de boortunnel en eventuele andere ingrepen vanaf het 
maaiveld worden archeologische waarden wanneer deze zich daar zouden bevinden duidelijk wel 
verstoord. Op die plekken is archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. 

Algemene stappen archeologisch onderzoek
In eerste instantie zal een archeologisch booronderzoek volstaan om vindplaatsen (met 
uitzondering van laat-middeleeuwse landgoederen125) te inventariseren. Wanneer duidelijk is 
waar de vindplaatsen zich bevinden kunnen deze ofwel door intensiever booronderzoek ofwel 
door het aanleggen van proefsleuven beter begrensd worden. Het voordeel van de toepassing van 
proefsleuven is dat mogelijk direct over kan worden gegaan tot een waardering van de vindplaats 
op basis waarvan duidelijk wordt of deze volledig opgegraven moet worden of niet. Als eerst de 
vindplaats verder wordt begrensd door booronderzoek zal in de meeste gevallen daarna nog een 
apart proefsleuvenonderzoek noodzakelijk zijn om de vindplaats te waarderen. 
In de paragrafen hierna wordt een nadere specificatie van de randvoorwaarden die vanuit de 
archeologie worden gesteld aan de aanleg van het Trekvliettracé per deeltracé beschreven. 

3.1 Deeltracé Hoge Broekpolder Tedingerbroekpolder

gebied tussen verbindingsboog A13-A4 en Laan van Hoornwijck: proefsleuvenonderzoek 
om aanwezigheid funderingen van middeleeuwse buitenplaatsen en bijbehorende tuinaanleg 
vast te stellen. Afhankelijk van de resultaten moet eventueel archeologisch vervolgonderzoek 
uitgevoerd worden.
Hoge Broekpolder ten noorden van Hoornwijck (archeologisch monument): archeologisch 
booronderzoek om de ligging van de inheems-Romeinse nederzetting en overige 
vindplaatsen te karteren. De op het AHN-beeld waargenomen geul en restgeul moeten 
hierbij speciale aandacht krijgen. Vervolgens archeologisch waardestellend onderzoek en 
eventueel vlakdekkende opgraving(en). De kartering moet in ieder geval plaats vinden ter 
plaatse van het tracé. Gezien het voornemen een gronddepot aan te leggen op een nog niet 
nader vastgestelde plek elders in de Hoge Broekpolder zou ook de rest van deze polder aan 
een booronderzoek moeten worden onderworpen, zodat de aanwezigheid van archeologische 
vindplaatsen een factor kan zijn in de afweging waar het gronddepot kan komen.
Golfterrein Leidschendam-Leeuwenbergh buiten de opgegraven gedeelten: archeologisch 
booronderzoek om verstoringsgraad bodemopbouw vast te stellen. Afhankelijk van de 
resultaten moet archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd worden.

1�5 Deze worden op basis van historische kaarten gelokaliseerd.

•

•

•
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In het geval het golfterrein niet volledig verstoord is: naast het reeds opgegraven terrein 
van de nederzetting Leidschendam-Leeuwenbergh archeologisch vervolgonderzoek ter 
hoogte van de geul van het gantelsysteem om het verdere verloop van de inheems-Romeinse 
nederzetting te documenteren. 
Tussen golfterrein en Vliet: archeologisch booronderzoek om vast te stellen of zich aan deze 
zijde van de Vliet ook een deel van de stad Forum Hadriani en/of het Kanaal van Corbulo 
hebben bevonden. Afhankelijk van de resultaten moet archeologisch vervolgonderzoek 
uitgevoerd worden.
Landgoed Zuiderburgh aan de Vliet: archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven 
om de ontstaansgeschiedenis van het landgoed in kaart te brengen. Afhankelijk van de 
resultaten moet eventueel archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd worden.
Bij doorsnijdingen van de Postenkade moet deze archeologisch onderzocht worden.

3.� Deeltracé Leidschendam-Voorburg

In principe worden door het boren van de tunnel geen archeologische waarden bedreigd. Er is in 
dit gebied daarom geen archeologisch vooronderzoek benodigd.

3.3 Deeltracé Binckhorst

Strandwallen: archeologisch booronderzoek naar aanleiding verwachting bewoningssporen 
neolithicum tot en Romeinse tijd om kans op aanwezigheid archeologische vindplaatsen vast 
te stellen. 
Verwachtingszone Romeinse weg: voor de verwachtingszone van Romeinse weg geldt de 
extra aanbeveling archeologisch booronderzoek in raaien loodrecht op de verwachte richting 
van de weg uit voeren in een dicht grid. Omdat de weg naar verwachting slechts 6 tot 10 
meter breed zal zijn geweest zou deze bij het boren in een normaal grid tussen de boringen 
weg kunnen vallen. Door de boringen in rechte lijnen dicht op elkaar te zetten wordt de 
vindkans vergroot. Als de locatie van de weg op die manier op één plaats is aangetoond kan 
mogelijk voor de rest van het plangebied de verwachtingszone versmald worden.
Specifieke verwachting voor sporen van met Romeinse infrastuctuur geassocieerde zaken, 
zoals grafveld of militaire wachtpost: archeologisch booronderzoek om aanwezigheid weg 
aan te tonen. Afhankelijk van resultaat vervolgonderzoek. 
Resten van het boerderijcomplex behorend bij kasteel De Binckhorst ter plaatse van 
de huidige Binckhorstlaan voor het kasteel: proefsleuvenonderzoek om de waarde 
(kwaliteit, conservering, informatiewaarde) van de archeologische resten te bepalen en 
(micro)economie kasteel De Binckhorst te onderzoeken.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Bijlage: Archeologische perioden

Periode Tijd in jaren

Nieuwe tijd 1500 na Christus-heden

Late-Middeleeuwen 1050 na Christus-1500 na Christus

Vroege-Middeleeuwen 450 na Christus-1050 na Christus

Romeinse tijd 1� voor Christus-450 na Christus

IJzertijd 800 voor Christus-1� voor Christus

Bronstijd �000 voor Christus-800 voor Christus

Neolithicum (nieuwe steentijd) 5300 voor Christus-�000 voor Christus

Mesolithicum (midden steentijd) 8800 voor Christus-4900 voor Christus

Paleolithicum (oude steentijd) 300.000 voor Christus-8800 voor Christus
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1 Inleiding

Een van de grote infrastructurele projecten van de regio Haaglanden is de aanleg van de 
Rotterdamsebaan, tot voor kort Trekvliettracé genaamd. Het tracé loopt door een aantal 
archeologisch zeer waardevolle gebieden en gebieden met een hoge archeologische verwachting. 
In het kader van de aanvulling op de Milieu Effect Rapportage (MER) is door Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling en projectmanagement Den Haag verzocht aan de afdeling Archeologie een 
inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen (IVO-b) en proefsleuven (IVO-p) uit te 
voeren. Het doel van deze onderzoeken is een beter inzicht te verkrijgen in de aanwezigheid van 
eventuele archeologische vindplaatsen in het tracé, zodat deze meegewogen kunnen worden in 
de MER-procedure. Behalve het tracé is ook een terrein in de Hoge Broekpolder onderzocht dat 
wordt aangewezen als (tijdelijk) gronddepot.
Het IVO-b is uitgevoerd in de periode april – juli 2010. Het onderzoek is uitgevoerd door C. 
Rieffe met assistentie van A. van Weerelt, N. Kraal en P.J.A. Stokkel. Het IVO-b vond plaats 
in drie deelgebieden: industrieterrein “De Binckhorst”, de “Hoge Broekpolder” en golfterrein 
“Leeuwenbergh”. In het rapport worden deze regio’s apart behandeld.
Het proefsleuvenonderzoek werd van 10 tot 12 mei en 13 en 14 oktober 2010 uitgevoerd op een 
terrein in het tracé van de toekomstige weg (afb. 1). De projectleiding lag in handen van P.J.A. 
Stokkel, de veldtechniek werd verzorgd door R. van der Mijle Meijer en als veldmedewerkers 
werkten mee N. Kraal en R. Haakman, D. van Baardewijk, M. Benjamins en F. Simonis. 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt het voorgaande onderzoek, de 
vraagstelling en de gebruikte methode behandeld. Omdat het onderzoek zich richt op twee 
inhoudelijk en ruimtelijk sterk van elkaar verschillende terreindelen met elk een eigen 
onderzoeksstrategie (De Binckhorst enerzijds en de Hoge Broekpolder, waarbij inbegrepen 
“Leeuwenbergh” anderzijds) is ervoor gekozen deze gebieden apart te behandelen. In hoofdstuk 
2 worden de resultaten van het onderzoek op de Binckhorst besproken. In hoofdstuk 3 staan de 
resultaten van het onderzoek op de Hoge Broekpolder centraal. Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 
het selectieadvies en het selectiebesluit gepresenteerd.
Alle veldgegevens van het booronderzoek en de proefsleuven worden aan het e-depot 
aangeboden voor elektronische archivering.
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1.1 Voorgaand Onderzoek

Voorafgaand aan dit onderzoek is een bureauonderzoek (BO) uitgevoerd.1 Hieruit bleek dat 
het tracé waar de Rotterdamsebaan in is geprojecteerd een rijke archeologie kent. Er kunnen 
archeologische resten verwacht worden uit het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de 
Romeinse tijd en de middeleeuwen. De percelen die tot nu relatief ongeschonden de tand 
des tijds hebben doorstaan bieden goede mogelijkheden voor onderzoek naar de vroege 
bewoningsgeschiedenis van het gebied, waaronder al langere tijd bestaande vragen over 
de ligging van het Romeinse Kanaal van Corbulo en de begrenzing van de Romeinse stad 
Forum Hadriani. Een specifieke verwachting voor het deelgebied in de Binckhorst betreft 
de aanwezigheid van sporen van een Romeinse weg die Forum Hadriani met de Romeinse 
nederzetting die aan de Scheveningseweg is aangetroffen verbonden zou kunnen hebben. 
In het bureauonderzoek wordt geadviseerd om in eerste instantie een archeologisch 
booronderzoek uit te voeren om vindplaatsen (met uitzondering van laat-middeleeuwse 
landgoederen) te inventariseren. Wanneer duidelijk is waar zich vindplaatsen bevinden 
kunnen deze vervolgens nader begrensd en gewaardeerd worden door middel van intensiever 
booronderzoek of het aanleggen van proefsleuven.

1.� Doelstellingen, methoden en technieken

1.2.1 Doel- en vraagstellingen
Het doel van het Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven en boringen is het 
toetsen van de specifieke archeologische verwachting uit het bureauonderzoek (zie par. 1.1). 
Het booronderzoek richt zich met name op het inventariseren en karteren van vindplaatsen 
in het onderzoeksgebied, het gravende onderzoek richt zich vooral op het waarderen van de 
aangetroffen vindplaatsen. In dit specifieke geval dient de verkregen informatie om de gegevens 
omtrent archeologische waarden in het tracé van de Rotterdamse Baan, toe te voegen aan de 
Milieu Effect Rapportage en in het op te stellen bestemmingsplan mee te nemen. 
Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (PvE) dat werd opgesteld 
door het bevoegd gezag, de gemeente Den Haag.2 In overleg met het team Uitvoering en 
Onderzoek van de afdeling Archeologie werd besloten om in het zuidelijke deel van het tracé 
het booronderzoek te vervangen door een proefsleuvenonderzoek. Van dit gebied, dat grenst 
aan de Romeinse vindplaats Leeuwenbergh, was al redelijk veel informatie bekend en een 
booronderzoek leek daar geen extra informatie op te leveren. Het onderzoek richt zich behalve 
op het tracé ook op het terrein in de Hoge Broekpolder waar een (tijdelijk) gronddepot wordt 
voorzien.

In het PvE is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd voor het booronderzoek:
Hoe goed is de bodemopbouw bewaard gebleven?
Hoe ziet de bodemopbouw eruit?
Zijn er archeologische niveaus aanwezig? En zo ja, wat is de aard, ouderdom en omvang 
daarvan?

1 Benjamins �009.

� Benjamins �010.

1.
2.
3.
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In hoeverre komt de bodemopbouw overeen met de verwachtingen op basis van 
de geologische kaart? Met andere woorden: wat is de genese en ouderdom van het 
onderliggende duinlandschap?
Voor de Binckhorst: Is er sprake van sporen of lagen die met een weg in verband kunnen 
worden gebracht?

Voor het proefsleuvenonderzoek vermeldt het PvE de volgende onderzoeksvragen:
6. Zijn archeologische vondsten en grondsporen aanwezig en zo ja, bevinden deze zich in situ?
7. Wat is de datering van de archeologische resten?
8. Wat is de kwaliteit (gaafheid en conservering) van de archeologische resten?
9. Wat is de aard van de archeologische resten?
10. Wat is de horizontale en verticale verspreiding van de archeologische resten?
11. Hoe ziet de bodemopbouw ter plaatse eruit?

1.2.2 Veldwerk methoden en technieken

Booronderzoek
In het deelgebied “Binckhorst” zijn 26 boringen uitgevoerd. De boringen zijn doorgezet tot in 
het ter plaatse verwachte duin- of strandzand. Enkele boringen liepen vast in ondoordringbaar 
puin. De boringen zijn uitgevoerd in terreindelen die zonder beperkingen toegankelijk waren. 
Door de aanwezigheid van verschillende riolen en andere ondergrondse infrastructuur kon hier 
geen regelmatig boorgrid worden uitgelegd. De boringen zijn aan de hand van terreinkenmerken 
in het RD-net geplaatst en ten opzichte van verschillende putdeksels met bekende NAP-
hoogte gewaterpast. De boringen zijn beschreven conform de Archeologische Sediment 
Beschrijvingsmethode (ASB). 
In het deel van de Mercuriusweg gelegen tussen de Binckhorstlaan en de Trekvliet is geen 
onderzoek uitgevoerd omdat zich daar (althans in het toegankelijke deel van het plangebied) 
verschillende riolen en een hoge-druk aardgasleiding bevinden, waardoor de bodemopbouw al 
verstoord is geraakt.3

In het deelgebied “Hoge Broekpolder” waar een (tijdelijk) gronddepot is gepland, is voorafgaand 
aan het booronderzoek een vlakdekkend boorgrid uitgelegd met 16 boringen per hectare. Bij dit 
onderzoek vormde de aanwezigheid van mogelijk niet-gesprongen explosieven een beperking in 
de keuzevrijheid voor de plaatsbepaling van boringen. Boorpunten zijn in het veld uitgezet met 
behulp van een GPS-systeem. De hoogteligging van de boringen is bepaald aan de hand van het 
Actueel Hoogtebestand Nederland bestand.(AHN). Sterk afwijkende waarden zijn gecorrigeerd 
naar waarden die beter passen in de omgeving.4 Bij het onderzoek zijn 8 boringen per hectare 
doorgezet tot in het zand dat tot de Laag Voorburg (duinzand) of Laag van Rijswijk (strandzand) 
behoort. De bovenste meter van deze boringen is als 12 cm edelmanboring uitgevoerd, de rest als 
3 cm gutsboring. De overige boringen zijn uitgevoerd als 12 cm edelmanboringen met het doel 
(Romeins) vondstmateriaal uit de bovenste meter van de bodemopbouw te verzamelen.5 

3 KLIC-melding 10G014396.

4 Afwijkingen lijken vooral veroorzaakt te zijn door een rij populieren en wilgen langs de Postenkade.

5 Tijdens het veldwerk werd duidelijk dat voor het uitkarteren van de Romeinse vindplaatsen het aantal boringen 
per hectare van minder belang was dan de diameter van de boor. Dat wordt ook ondersteund door de 
rekenvoorbeelden uit rapport RAAP 1000 (Tol e.a. �004). 

4.

5.
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In het deelgebied “Leeuwenbergh” zijn 11 boringen utgevoerd. Alle boringen zijn aan de hand 
van terreinkenmerken in het RD-net geplaatst. De hoogteligging van de boringen is bepaald 
aan de hand van het AHN bestand van het gebied. Dit deelgebied is in haar geheel in gebruik 
als golfbaan. Om dit gebruik niet nodeloos te storen is vooralsnog gekozen om langs de randen 
van het terrein in de buurt van de voorgestelde tunnel(bak) onderzoek uit te voeren. Het tracé 
doorsnijdt namelijk drie golflinks die intensief bespeeld worden. Daardoor kon het tracé zelf niet 
volledig worden gevolgd. Het onderzoek heeft daarom vooral inzicht verschaft in de geologische 
opbouw van het gebied en de mate waarin de bodem verstoord is geraakt bij de aanleg van de 
golfbaan. Gedetailleerde informatie over de aanwezigheid van archeologische resten in het tracé 
zelf, is echter minder goed in kaart gebracht.
De boringen zijn ingevoerd in de database van de afdeling Archeologie van de gemeente Den 
Haag. De boorbeschrijvingen zijn als digitaal bestand gedeponeerd in het e-depot en worden om 
die reden niet als aparte bijlage in dit rapport weergegeven.6

1.2.3 Proefsleuvenonderzoek
Op een terrein dat min of meer grenst aan de in de jaren negentig van de 20ste eeuw onderzochte 
Romeinse nederzetting Leeuwenbergh zijn vier opgravingsputten aangelegd. De afmetingen 
van de putten bedragen 5 x 50 m en liggen alle in het beoogde tracé van de Rotterdamse Baan.7 
Voor aanvang van het onderzoek is het terrein ”Broekpolder” onderzocht op niet-gesprongen 
explosieven. De locatie van de putten is zo gekozen dat er geen verdachte locaties binnen de 
sleuven vielen. Omdat het noordelijke terrein niet op explosieven kon worden gecontroleerd is 
ervoor gekozen deze sleuf onder begeleiding van firma Monshouer uit te graven. Deze firma is 
gespecialiseerd in het verrichten van grondwerk waar mogelijke explosieven liggen. Dit had geen 
negatieve consequenties voor het verloop van het archeologische onderzoek. 
De putten zijn uitgegraven met een kraan met een gladde bak. Het vlak is laagsgewijs verdiept 
zodat bij het aanleggen van het vlak vondstmateriaal kon worden verzameld. De vondsten die 
in de bouwvoor werden aangetroffen zijn verzameld in vakken van 5 bij 5 m. Het sporenvlak 
is direct onder de bouwvoor aangelegd. Het vlak is gefotografeerd en getekend volgens de 
richtlijnen in de werkinstructie archeologie van de gemeente (versie 08-01-2009). Alle sporen zijn 
gecoupeerd en gedocumenteerd. Hier is voor gekozen om de datering en de aard van de sporen 
beter te kunnen duiden. De sporen die dieper waren dan 10 cm zijn getekend en gefotografeerd. 
Sporen met een diepte van minder dan 10 cm zijn niet getekend, maar de dimensies en de vorm 
(rond, puntig, vlak) zijn wel genoteerd. Vondsten uit sporen zijn per spoor verzameld. In de 
werkputten zijn op regelmatige afstanden kijkgaten gegraven om te zien of er archeologische 
niveaus onder het eerste vlak aanwezig waren. Dit bleek niet het geval. 
Na afloop van het veldwerk is de veldadministratie binnen digitaal ingevoerd in Adlib. De 
vondsten zijn gewassen en gedroogd, waarna ze gesorteerd, geteld en gewogen zijn. Ook deze 
data zijn ingevoerd in Adlib. De veldtekeningen zijn gedigitaliseerd in Microstation V8, voor 
de GIS-verwerking zijn Surfer en Geomedia gebruikt. De determinatie van het aardewerk 
en bouwmateriaal is gedaan door A. Pavlović en J.A. Waasdorp (afdeling Archeologie Den 
Haag). De coördinatie van de vondstverwerking werd verzorgd door J. van der Helm (afdeling 
Archeologie Den Haag).

6 https://easy.dans.knaw.nl 

7 Stand ontwerp februari �010.
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2 Onderzoeksresultaten Binckhorst

�.1 Resultaten booronderzoek

Alle boringen langs de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg worden gekenmerkt door een laag 
geroerde grond met daarin soms grote brokken baksteen- en betonpuin. De dikte van deze laag 
varieert tussen 0,5 en 2,5 m. In de Binckhorstlaan is ze gemiddeld 1,1 m dik, in de Mercuriusweg 
gemiddeld 2,2 m. Vooral in de Binckhorstlaan werd de voortgang van de boringen meerdere 
keren hierdoor belemmerd (afb. 2).8

Ter hoogte van kasteel de Binckhorst (boringen 9-11) bestaat de bodem uit een opeenvolging 
van geroerde grond (maximaal 60 cm dik) met daaronder zand. In dit zand zit veel baksteenpuin 
en ook deze laag is mogelijk dus al geroerd. Daarna liepen de boringen vast op puin. Gezien 
de nabijheid van het kasteel de Binckhorst, en het gegeven dat in de buurt van dit kasteel één 
of meerdere boerderijen hebben gelegen (alle aan de oostzijde van het kasteel), bestaat het 
vermoeden dat dit puin verband houdt met deze boerderijen.
Boringen die tot in fijnkorrelig zand (niet van elders aangevoerd) doorgezet konden worden, 
lieten zien dat zich onder een laag duidelijk opgebrachte grond (grof zand met grove 
schelpresten) een pakket fijnkorreliger zand bevindt dat waarschijnlijk niet van elders is 
aangevoerd, maar waarvan de bovenste decimeters veelal zijn omgezet. Dit is te herkennen aan 
de vuile grijsbruine kleur van het zand, met af en toe een fragmentje puin. Op sommige plaatsen 
is deze laag vuil zand een meter dik.9

In de Mercuriusweg liep geen van de boringen vast in ondoordringbaar puin. Wel was hier de 
laag geroerde grond vaak meer dan 2 m dik. Onder de laag geroerde grond kwam in alle gevallen 
een abrupte overgang naar bruin, goed geconserveerd veen voor. Die overgang, en de kleur van 
het aangetroffen veen, wijzen erop dat de oorspronkelijke top van het veen verdwenen is. Als 
deze bewaard was gebleven dan was de kleur van de top van het veen namelijk door oxidatie en 
veraarding (zeer) donker bruin tot zwart geweest.

Alle boorgegevens wijzen erop dat in het industriegebied De Binckhorst weinig of geen 
archeologische resten bewaard zijn gebleven. Alleen in de onmiddellijke omgeving van het 
kasteel Binckhorst zijn enkele aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van resten van één of 
meer boerderijen die bij dit kasteel hoorden. De kans is groot dat de resten van deze boerderijen 
beschadigd zijn door de aanleg van riolen, kabels en leidingen.

8 Boringen �, 3, 4, 6, 7, 8, 1� en 16; waar mogelijk zijn bij deze mislukte boringen tot drie pogingen ondernomen 
om een geslaagde boring te zetten.

9 Bijvoorbeeld boringen 5 en 13.
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�.� Beantwoording onderzoeksvragen booronderzoek

In deze paragraaf worden de vragen uit het Programma van eisen beantwoord. De nummers 
verwijzen naar de vragen in paragraaf 1.2.1.

Langs de Binckhortslaan varieert de dikte van de laag geroerde grond van 50 cm ter hoogte 
van Kasteel de Binckhorst tot 1,8 meter ter hoogte van de voormalige Antonie Fokkerschool. 
In het onderzochte deel van de Mercuriusweg was de laag geroerde grond minimaal 2 m dik 
en begon een ongestoorde bodemopbouw op een diepte tussen 1,4 en 1,9 m –NAP.
In de Binckhorstlaan bestaat de bodemopbouw over het algemeen uit een laag geroerde 
grond met daaronder een laag zand. Het gaat hierbij veelal om matig gesorteerd zand dat 
geïnterpreteerd kan worden als strandzand (Laag van Rijswijk). In twee boringen aan de 
Binckhorstlaan is een pakket zandig veen aangetroffen (onderdeel van het Hollandveen 
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Laagpakket). Dit veen ligt op het strandzand. 
Langs het deel van de Mercuriusweg waar onderzoek kon worden uitgevoerd bestaat de 
bodem uit een laag geroerde grond met daaronder veen. Onder het veen ligt in één boring 
een laag klei en kleiig zand van 1,3 m dik, die tot het Laagpakket van Wormer gerekend kan 
worden. In andere boringen ligt het veen direct op strandzand. De top van het veen is in 
alle gevallen door erosie verdwenen: de bovenkant van het veen vertoont geen sporen van 
oxidatie of veraarding.
Ter hoogte van kasteel “de Binckhorst” bevindt zich vast puin op een diepte van 40 tot 60 
cm onder maaiveld. Op basis van het bureauonderzoek wordt verondersteld dat het hierbij 
mogelijk gaat om resten van één of meer boerderijen die bij het kasteel hoorden. 
Andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten zijn bij het 
booronderzoek niet aangetroffen.
De bodemopbouw in de Binckhorstlaan wijkt af van de geologische kaart in die zin dat aan 
de Binckhorstlaan op het zand nog een laag veen werd verwacht. Vermoedelijk is de aanleg 
van het industrieterrein debet aan deze afwijkingen omdat daarbij veel bodemverstoringen 
hebben plaatsgevonden. Ter hoogte van het kasteel komt de aangetroffen bodemopbouw wel 
overeen met de geologische kaart.
De bodem is in zo sterke mate en tot zo grote diepte verstoord geraakt dat bij het 
uitgevoerde onderzoek geen aanwijzingen zijn aangetroffen voor de aanwezigheid van een 
Romeinse weg die eventueel de verbinding kan zijn geweest tussen het Forum Hadriani en 
de Romeinse nederzetting aan de Scheveningseweg.

3.

4.

5.
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3 Onderzoeksresultaten Hoge Broekpolder

3.1 Resultaten booronderzoek

Van de oorspronkelijk geplande 182 boringen in de Broekpolder zijn 105 boringen uitgevoerd 
(afb. 3). Dat zijn 77 minder dan vooraf in het boorgrid zijn uitgelegd. Hiervoor zijn drie redenen.

Eén terrein was niet begaanbaar vanwege de overdaad aan brandnetels, distels, schroot en 
prikkeldraad.
Op het terrein waar de proefsleuven zijn aangelegd zijn alleen boringen gezet die inzicht 
gaven in de bodemopbouw.
Voor het opsporen van Romeinse archeologica in de bouwvoor lenen zich enkele boringen 
met een grote diameter beter dan vele boringen met een kleine diameter. Daarom zijn de 
oorspronkelijke geplande ondiepe boringen vervallen en alle diepe boringen in de eerste 
meter uitgevoerd met een grote Edelman (12 cm).

Daarnaast zijn acht boringen uitgevoerd die niet in het oorspronkelijke schema waren 
opgenomen. In elke proefsleuf zijn twee boringen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de diepere 
bodemopbouw onder de aangetroffen sporen. Daarnaast zijn op een terrein dat niet voor gravend 
onderzoek beschikbaar was twee boringen gezet om inzicht te krijgen in de mate van verstoring 
en de bodemopbouw ter plaatse (boring 219 en 220).

3.1.1 Geologie
De huidige geologische kaart voor het onderzoeksgebied en de directe omgeving is gebaseerd op 
slechts enkele boorpunten (minder dan 1 per ha).10 Een dergelijk gering aantal boringen heeft 
zeker invloed op de betrouwbaarheid van de kaart als bron voor een archeologische verwachting. 
In het gebied zijn wel archeologische waarden uit met name de Romeinse tijd bekend, die alle 
een relatie (lijken te) hebben met de op de huidige kaart weergegeven geologie.11 Op basis van 
het nu uitgevoerde onderzoek kan de geologie van het gebied beter worden ingevuld.

In het noorden van het deelgebied bestaat de bodemopbouw uit een laag klei die is afgezet vanuit 
een getijdengeul van het Gantelsysteem. De top van deze kleilaag is opgenomen in de huidige 
bouwvoor. Deze klei ligt op een laag veen (Hollandveen). Een deel van deze veenlaag is door 
erosie voorafgaand aan de afzetting van de klei verdwenen. Onder het veen ligt goed gesorteerd 
(duin)zand. Dit duinzand is lokaal opgestoven tot een aanzienlijk duin waarop nu geen veen meer 
ligt. Mogelijk was er wel sprake van veen maar is deze door erosie verdwenen. In het duin is op 
verschillende plaatsen een restant van bodemvorming waargenomen. Het gaat hier om restjes 
ijzer- en humusinspoeling (Bf- of Bh-horizont). De humeuze bovengrond van het duin (Ah-
horizont) is door erosie verdwenen. Op de zuidoostflank is die laag onder een (dunne) laag veen 
bewaard gebleven. In dit deel van het onderzochte gebied ligt het veen direct op duinzand en 
ontbreekt klei tussen beide afzettingen. In één boorraai is de top van dit duinzand bemonsterd 

10 Een niet gepubliceerde werkkaart voor de huidige geologische kaart laat zien dat in, en in de onmiddellijke 
omgeving van, het gebied minder dan 10 boringen bekend zijn.

11 Bijvoorbeeld de Romeinse vindplaatsen Forum Hadriani en Leeuwenbergh.

1.

2.

3.
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om te controleren of dit zand wellicht uiterst kleine fragmentjes vuursteen of aardewerk bevat 
die kunnen wijzen op (midden- of laat) neolithische activiteiten. Geen van deze monsters bevatte 
echter archeologische indicatoren.

In het zuiden van het deelgebied ziet de bodemopbouw er geheel anders uit. Hier laten zich 
in de kleiafzettingen verschillende afzettingsmilieus binnen een getijdenbekken herkennen. 
Het gaat daarbij om kwelderafzettingen, oeverwalafzettingen, komgronden, afzettingen in een 
getijdengeul die snel aan het dichtslibben is en “restgeul afzettingen” in een dergelijke verlande 
geul. 
In het gebied komen twee erosief ingesneden geulen voor. De noordelijke van de twee is de 
oudste. Deze is, nadat hij was verland, deels opgeruimd door de zuidelijke geul. De noordelijke 
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geul is ontstaan op het moment dat het Gantelsysteem zeer actief was. Door de activiteit van 
de geul is het Hollandveen volledig opgeruimd en heeft de bedding zich ingesneden in het 
onderliggende strandzand (Laag van Rijswijk). De overgang van zo’n erosief ingesneden geul 
naar oudere sedimenten bestaat soms uit een dun (tot 5 cm dik) laagje schelpgruis met daaronder 
compact, matig gesorteerd zand (Laag van Rijswijk).

LAAN VAN HOORNWIJCK

LAAN V

m0030

Plangebied

Getijdengeul diep in oudere afzettingen ingesneden (Gantellaag)

Gantellaag op Laag van Rijswijk of Laagpakket van Wormer (”Gantel vroeg”)

Gantellaag op Hollandveen op Laagpakket van Wormer

Gantellaag op Hollandveen op Laag van Voorburg

Gantellaag op Laag van Voorburg

Ondiep ingesneden getijdengeul, conform Vos e.a. 2007

Afb. 4 Nieuwe geologie van het deelgebied Broekpolder op basis van het uitgevoerde booronderzoek.
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Daar waar de geul zich minder diep in de ondergrond heeft ingesneden is het Hollandveen 
(deels) bewaard gebleven. Onder het veen ligt hier een dun laagje klei dat tot het Laagpakket 
van Wormer gerekend wordt. Net als in het noorden van het deelgebied is ook hier de top 
van het veen door erosie verdwenen. Op het veen ligt een regelmatig gelaagd pakket zand- en 
kleibandjes. Deze afzettingen zijn ontstaan toen de getijdenwerking hier nog merkbaar was en 
het gebied bij iedere vloed onder water liep. Het resultaat is een uitgebreid kweldersysteem. 
Uit het uitgevoerde onderzoek kan niet worden opgemaakt of de aangetroffen diepe geul deze 
kwelder heeft opgeruimd, of dat de kwelder vanuit deze geul werd opgebouwd. Voor dat soort 
details is het nodig om over langere afstanden complete profielen te kunnen documenteren. Wat 
wel duidelijk is, is dat op de kwelder dicht bij de “zuidelijke” geul oeverwalafzettingen liggen. 
De oeverwalafzettingen van de “noordelijke” geul zijn bij het insnijden van de jongere geul 
grotendeels opgeruimd. In de kern van de “zuidelijke” geul liggen de jongste afzettingen die 
in het gebied aanwezig zijn. Het gaat om fijnkorrelig materiaal met een grote component aan 
organische resten.
Omstreeks het begin van de jaartelling verloor de Gantel haar activiteit. Vanaf dat moment 
zijn in het gebied geen sedimenten meer afgezet. Als gevolg daarvan is het maaiveld uit de late 
ijzertijd en vroeg Romeinse tijd gelijk aan het huidige maaiveld.
De nieuwe geologische inzichten laten zich vertalen in een aangepaste geologische kaart (afb. 4) 
en een geologisch profiel (afb. 5).

3.1.2. Archeologie
In veel boringen zaten in de bovenste 40 tot 80 cm fragmenten hard gebakken baksteen en 
stukjes (rode) bloempot. Dat materiaal is niet systematisch verzameld omdat het een (sub)recente 
ouderdom heeft. Al het overige archeologische vondstmateriaal is wel verzameld. Een volledige 
lijst is opgenomen in bijlage 3. 
Het botmateriaal laat zich niet dateren, maar is nauwelijks verweerd. Omdat in het gebied sinds 
de Romeinse tijd geen sedimenten meer zijn afgezet, gaat het bij het botmateriaal waarschijnlijk 
om laatmiddeleeuws of nieuwetijds materiaal. Romeins botmateriaal in de bouwvoor is door de 
inwerking van bodemzuren gedurende ongeveer 2000 jaar waarschijnlijk minder goed bewaard 
gebleven. 
Hoewel het onderscheid tussen Romeins baksteengruis en baksteen met een latere datering 
zeer lastig is te maken, lijkt het erop dat dergelijk Romeins materiaal wel degelijk aanwezig is 
in verschillende boringen. Daarnaast lijken er ook fragmenten van kloostermoppen tussen het 
opgeboorde puin aanwezig te zijn. Fragmenten kalkmortel ontbreken. 
Het vondstmateriaal dat zich het beste laat determineren en dateren is aardewerk, met name 
het Romeinse materiaal. Het gaat om fragmenten handgevormd aardewerk met in hoofdzaak 
organische magering en aardewerk dat op een draaischijf is gemaakt. Deze laatste groep is vanuit 
verschillende delen van het Romeinse rijk naar deze locatie aangevoerd.
De grootste vondstdichtheid van het Romeinse aardewerk is gelegen rond de boringen 163 
– 169, 142 en 152. Deze concentraties vondstmateriaal met daartussenin een “lege” zone kan als 
aanwijzing worden gezien voor de aanwezigheid van een nederzetting die uit twee erven bestaat. 
De aanwezigheid van drie verschillende soorten geverfd aardewerk (techniek a, b en c) wijst 
op een datering in de 2de eeuw. Een start in de late 1ste eeuw behoort tot de mogelijkheden. 
Ook is het mogelijk dat de mogelijke nederzetting tot in het begin van de 3de eeuw bewoond 
werd. De concentratie Romeins vondstmateriaal ligt op de oeverwallen die door de Gantel 
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zijn opgeworpen. Met een gemiddelde hoogte van ongeveer 0,4 m –NAP is dit nog steeds het 
hoogste deel van het terrein (afb. 6).

Hoewel de boringen in het duintje in het noorden van het plangebied geen archeologische 
indicatoren hebben opgeleverd, ligt dit duintje wel voldoende hoog om bewoning in het midden- 
of laat neolithicum mogelijk te maken. Duinzand ligt op een niveau van 2,8 m –NAP en dieper. 
De top van het duintje is door erosie verdwenen. Als gevolg hiervan zijn eventueel aanwezige 
grondsporen verdwenen. De laagste delen van het duin zijn echter afgedekt met veen, waarin 
eventueel aanwezig vondstmateriaal goed geconserveerd kan zijn. 

3.� Resultaten en interpretatie “Leeuwenbergh”

De boringen laten een gevarieerd beeld zien met betrekking tot de geologie van het gebied 
(voor de locatie van de boorpunten zie afb. 7). Alle boringen laten zien dat het gebied invloed 
ondervond van de Gantel. Over het algemeen gaat het hierbij om gelaagde afzettingen die een 
kwelder vormden. Bovenin zijn deze afzettingen wat meer kleiig ontwikkeld en lijkt er sprake te 
zijn van komafzettingen. Vooral boring 238 liet in de bovenste 1,7 m “zware kleien (Ks2)” zien 
die bij dergelijke afzettingen horen. Overigens is een pakket met een dikte van 1,7 m erg fors 
voor dergelijke afzettingen. Niet uitgesloten kan worden dat het hier dan ook een opgevulde 
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Afb. 6 Vondstspreiding uit de boringen, geplot op de het huidige maaiveld. 
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depressie betreft. Wat de aard van deze depressie was kon niet worden bepaald.12 In de boringen 
232 – 240 is duinzand aangetroffen. In de boringen 234 en 237 is de flank van dit duin onder een 
laag veen bewaard gebleven. In de overige boringen is de oorspronkelijke top van het duin door 
erosie verloren gegaan. In grote lijnen stemt het ontstane beeld overeen met de resultaten van 
het onderzoek aan de Hoge Broekpolder (paragraaf 3.1).

Bij het onderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen.

Wellicht de belangrijkste uitkomst van het onderzoek was de vaststelling dat de bodemopbouw 
onder de golfbaan slechts in geringe mate verstoord is. Dat geldt natuurlijk niet voor de vijvers 
die in het terrein liggen. Buiten deze vijvers echter zijn nauwelijks aanwijzingen gevonden voor 
recente verstoringen van de bodem. Uitzondering hierop vormt boring 236. In algemene zin mag 
worden aangenomen dat, als in het gebied sporen uit de Romeinse tijd aanwezig waren, deze ook 
nu nog aanwezig zijn. In de Hoge Broekpolder lag het maaiveld op een hoogte van 0,4 à 0,8 m 

1� De boring lag naast het landgoed Zeerust, het is mogelijk dat hier een relatief recent fenomeen werd 
aangeboord maar dit kon niet als zodanig met zekerheid worden geïnterpreteerd. Ook kan het de laatste 
opvulling betreffen van een geul die bij het Gantelsysteem hoorde.
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–NAP, sporen uit de Romeinse tijd (verkavelingsgreppels, paragraaf 3.2.1) waren zichtbaar vanaf 
ongeveer 1,1 m –NAP.13 Vermoedelijk lag het maaiveld op de golfbaan voor de aanleg op een 
vergelijkbare hoogte. De hoogte van het huidige maaiveld is een indicatie voor de mogelijkheid 
dat nu nog archeologische waarden bewaard zijn gebleven. Op basis daarvan kunnen de volgende 
drie klassen in de archeologische verwachting worden opgesteld (zie afb. 8):

Op die plaatsen waar het huidige maaiveld boven 0,8 m -NAP ligt mag in redelijkheid 
worden verwacht dat eventueel aanwezige sporen met een datering in de Romeinse tijd 
bewaard zijn gebleven (groene gebieden).
In gebieden waar het maaiveld tussen 0,8 en 1,2 m –NAP hoog ligt, is de kans aanwezig dat 
sporen door recente bodemingrepen deels verstoord zijn geraakt. Waarschijnlijk bevatten de 
restanten nog wel voldoende informatieve waarde om met name vragen over grootschalige 
landinrichting te kunnen beantwoorden (de gele gebieden). 
In gebieden waar het maaiveld onder 1,2 m -NAP ligt, is de kans zeer groot dat dergelijke 
sporen door recente bodemingrepen grotendeels verloren zijn gegaan. Eventueel bewaard 
gebleven sporen zullen zich naar verwachting beperken tot diepe verkavelingssloten en 
een enkele waterput. Dergelijke zeer fragmentarisch bewaard gebleven sporen zullen 
slechts ten dele kunnen bijdragen aan het onderzoek naar Romeinse verkavelingssystemen 
omdat informatie over erven, huisplattegronden en fasering verloren zijn gegaan (de rode 
gebieden).

3.3 Resultaten proefsleuvenonderzoek

3.3.1 Sporen en Structuren

In totaal zijn vier proefsleuven aangelegd. In de zuidelijke drie proefsleuven is een gering aantal 
archeologische sporen aangetroffen. In deze putten zijn 27 sporen en 10 natuurlijke lagen 
gedocumenteerd (afb. 9). Het merendeel van de sporen betrof greppels. In de noordelijke put 
zijn 8 sporen en één natuurlijke laag aangetroffen. Deze sporen betroffen sloten, greppels en 
kuilen. De sporen in de proefsleuven duiden op vier fases van landgebruik. 

Romeinse tijd
De oudste fase van landgebruik is een Romeins verkavelingssysteem waarvan twee greppels zijn 
aangetroffen. In beide gevallen waren de greppels in een later stadium oversneden door een 
recentere greppel. Dit geeft aan dat de oriëntatie van de verkavelingsgreppels sinds de Romeinse 
tijd niet is veranderd en dat sommige greppels dus al zo’n 2000 jaar in gebruik zijn. Dat de 
greppels uit de Romeinse tijd afkomstig zijn, werd duidelijk omdat de vorm van de greppels in de 
coupe afweek van de latere greppels en omdat deze greppels uitsluitend Romeins vondstmateriaal 
bevatten. 
In werkput 2, spoor 9 is de bodem van een kruikamfoor aangetroffen (vondstnummer 24, zie 
bijlage 2). De 1,20 m brede greppel was de enige Romeinse greppel die op het eerste vlak 
zichtbaar was (afb. 10). In de coupe bleek dat het diepste punt van de greppel op 1,68 m -NAP 
lag (circa 15 cm onder het vlak). In de coupe was verder te zien dat de greppel in twee fases 

13 Booronderzoek op het terrein van de proefsleuven toonde aan dat hiermee dergelijke sporen niet aan te tonen 
waren.

1.

2.

3.
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is gegraven. Na verloop van tijd moet de greppel zijn opgevuld, zodat het later nodig was de 
greppel opnieuw uit te graven. Daarbij is het diepste punt van de greppel iets verschoven ten 
opzichte van de eerdere fase. Het is onduidelijk of de noordelijke of de zuidelijke greppel de 
vroegste greppel betreft. In de nieuwe tijd is de greppel opnieuw uitgegraven.14 
De andere Romeinse greppel was alleen zichtbaar in de coupe van een nieuwetijdse greppel. 
Bij het aanleggen van werkput 3 bleek er een mix van Romeins en nieuwetijds vondstmateriaal 
aanwezig te zijn in spoor 1. Het Romeinse vondstmateriaal betrof dakpanfragmenten, een 
stuk tefriet en een aantal fragmenten maalsteen. Toen dit spoor gecoupeerd werd bleek dat 
onder de greppel een oudere greppel aanwezig was (afb. 11). In dit spoor (spoor 901) is een 
fragment Romeins importaardewerk aangetroffen (vondstnummer 38). Bij het doorsnijden 
van de Romeinse greppel is het Romeinse materiaal door opspit in de nieuwetijdse greppel 
terechtgekomen. Omdat de Romeinse greppel verstoord is door de latere greppel kan de 
originele breedte niet achterhaald worden. De onderkant van de Romeinse greppel lag op  
1,80 m -NAP. 
Ook in twee andere greppels (werkput 1, spoor 4 en werkput 2, spoor 1) is een mix van Romeins 
en nieuwetijds vondstmateriaal aangetroffen. In de coupe van deze sporen kon echter geen 
oudere greppel herkend worden. Mogelijk is de Romeinse greppel volledig opgenomen in de 
nieuwetijdse greppel. 

14 Het is niet uit te sluiten dat de verkavelingssloten al dateren uit de tijd van de aanleg van de polder in de late 
middeleeuwen. Omdat het vondstmateriaal echter op een nieuwetijdse datering duidt wordt deze datering 
aangehouden. 

Afb. 10 Foto van een nieuwetijdse (links) en een Romeinse greppel (rechts, spoor 9) in het vlak van werkput �.  

Ze worden doorsneden door een recente greppel. Ter verduidelijking zijn de sporen met zwarte lijnen aangegeven.
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De Romeinse verkaveling die aangetroffen is in de proefsleuven vertoont gelijkenis met 
de verkaveling op de nabijgelegen Romeinse vindplaats Leidschendam-Leeuwenbergh.15 
De greppels hebben dezelfde oriëntatie en maken dus waarschijnlijk deel uit van hetzelfde 
landinrichtingssysteem dat in de Romeinse tijd werd gerealiseerd.

Late Middeleeuwen
De tweede fase van landgebruik betreft sporen die in de late middeleeuwen gedateerd kunnen 
worden. Deze sporen zijn alleen aangetroffen in de oostzijde van werkput 4. Tot deze fase 
behoren 3 kuilen, een mogelijke waterput en twee sloten. 
Aan de zuidzijde van werkput 4 werd de rand van een sloot (spoor 4) aangetroffen. De put is 
met een bakbreedte uitgebreid naar het zuidwesten om de breedte van dit spoor te achterhalen. 
De sloot bleek 2,80 m breed. Dit spoor is vervolgens gecoupeerd om te zien wat zijn diepte en 
datering was. De sloot bleek ten opzichte van de bouwvoor 97 cm diep te zijn. In de sloot waren 
3 vullingen te onderscheiden. De jongste vulling (vulling 1) was donker bruingrijs van kleur en 
bevatte baksteen houtskool en botfragmenten. Vulling 2 had een grijze kleur en in deze vulling 
waren ook baksteenspikkels aanwezig. De derde vulling had een donker bruingrijze vulling met 
baksteenspikkels en houtskool. Alle vullingen bestonden uit matig siltige klei. 
Uit twee van de vullingen is vondstmateriaal geborgen. In de bovenste vulling (vulling 1) werd 
middeleeuws bouwmateriaal aangetroffen zoals baksteen, een fragment dakpan of daktegel en 
een stuk van een plavuis. Verder zijn er tien fragmenten roodbakkend aardewerk in aangetroffen, 
waaronder een grote scherf van een grape daterend uit de 15de eeuw (vondstnummer 49). Tot het 

15 Wiepking 1997.

Afb. 11 Foto van een coupe door spoor 1 in werkput 3. De Romeinse greppel was alleen zichtbaar in de coupe 

van de nieuwetijdse greppel. Ter verduidelijking zijn de sporen met zwarte lijnen aangegeven. 
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aardewerk behoorde tevens twee scherven ongeglazuurd steengoed. In de onderste vulling van de 
sloot (vulling 3) werd een aantal scherven van een 14de/15de eeuwse steengoed kan aangetroffen 
(vondstnummer 50). In vulling 1 en 3 van spoor 4 is tevens dierlijk bot aangetroffen. 
Iets ten westen van deze sloot lag min of meer haaks hierop een tweede sloot (spoor 3). Ook 
dit spoor is gecoupeerd om de datering en diepte van het spoor te achterhalen. Deze sloot was 
4,10 m breed en had een diepte van 1,50 m. onder de bouwvoor. In de sloot zijn twee vullingen 
onderscheiden. De bovenste vulling bestond uit sterk ziltige klei met aan de top een bruine kleur 
en onderin (onder de grondwaterspiegel) een donker grijze kleur. De vulling daaronder bestaat 
uit donker bruin grijze kleur met plantenresten en veel humus. Vermoedelijk betreft de onderste 
vulling een natuurlijke slootbodem terwijl vulling 1 gebruikt is om de sloot te dempen. In geen 
van de vullingen is vondstmateriaal aangetroffen, ook wordt het spoor niet oversneden door 
andere sporen. In de coupe van spoor 5 bleek dat spoor 4 spoor 5 heeft oversneden. Uit spoor 
5 zijn vondsten gedaan uit de 15de eeuw, stratigrafisch gezien is spoor 4 dus jonger. Gezien de 
omvang van het spoor en de ligging ten opzichte van de andere sporen wordt een middeleeuwse 
datering vermoed. 

Afgezien van de twee sloten is ook een drietal kuilen aangetroffen. Spoor 5 is een rechthoekig 
spoor dat oversneden wordt door spoor 4 en spoor 9. Het spoor was in het vlak 2,80 bij 2,50 
m groot en was opgevuld met donker bruingrijze, matig siltige klei waarin baksteenspikkels 
houtskool en bot aanwezig waren. In de coupe bleek dat het spoor een onregelmatige bodem 
had met een gemiddelde diepte van 30 cm. Aan de noordzijde van dit spoor was een verdieping 
zichtbaar van zwartgrijze matig siltige klei met veel humeus materiaal (vulling 3). Omdat geen 

Afb. 12 Foto van de coupe door spoor 7, een mogelijke waterput. 
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van de sporen konden worden afgewerkt is de functie vooralsnog onduidelijk. In de bovenste 
vulling van de kuil zijn vier scherven roodbakkend aardewerk aangetroffen met spaarzaam 
loodglazuur (vondstnummer 52). Deze scherven zijn gedateerd in de 15de eeuw. 
De overige twee kuilen zijn niet gecoupeerd. Spoor 9 was niet helemaal zichtbaar in het vlak, dit 
spoor loopt in de noordelijke putrand. Wel is duidelijk dat spoor 9 spoor 5 oversnijdt. Iets ten 
oosten van sporen 5 en 9 ligt spoor 6. Ook dit spoor loopt in de noordelijke putrand zodat de 
exacte omvang onbekend is. Het spoor is ongeveer één meter breed. 
Ongeveer 4 m van de meest zuidoostelijke putrand ligt een groot rechthoekig spoor. Ook dit 
spoor loopt in de noordelijke putrand. Het spoor heeft een breedte van ongeveer 3,50 m. Uit de 
coupe bleek dat dit spoor twee vullingen had (afb. 12). De bovenste vulling was ongeveer 75 cm 
diep en had een vrij vlakke bodem. Deze vulling bestond uit bruine, matig siltige klei. De vulling 
daaronder duikt steil weg naar beneden. Deze bestaat uit donker grijze zwak ziltige klei met 
veel humus. Gezien de omvang en de vorm van het spoor wordt vermoed dat dit een waterput 
betreft. Om de aard van dit spoor exact te duiden zal de coupe uitgebreid moeten worden. Uit 
de bovenste vulling van dit spoor is vondstmateriaal geborgen (vondstnummer 51). Afgezien van 
een aantal fragmenten baksteen zijn er twee scherven roodbakkend aardewerk met spaarzaam 
loodglazuur aangetroffen evenals een scherf van een steengoed drinkschaal, daterend uit de eerste 
helft van de 15de eeuw. 
Over het algemeen kan gezegd worden dat de aard van de sporen en het zich daarin bevindende 
vondstmateriaal duidt op de aanwezigheid van een boerderij-erf daterend van rond de 15de eeuw. 

Nieuwe tijd
De derde fase van landgebruik betreft een verkaveling daterend uit de nieuwe tijd. Deze greppels 
vormen een ruitpatroon dat ook zichtbaar is op de kaart van Kruikius uit 1712 (afb. 13). 
De noordwest-zuidoost georiënteerde greppels zijn over het algemeen breder dan de noordoost-
zuidwest georiënteerde greppels. Ze zijn steil ingegraven en hebben een vlakke bodem. De 
onderkant van deze greppels lag op 1,64 m -NAP. Ook hebben ze een vrijwel uniforme breedte 
van 1,80 tot 2,00 m. Alleen spoor 4 in werkput 1 en spoor 3 in werkput 2 wijken af: deze zijn een 
stuk ondieper (de onderkant van deze greppels ligt op 1,28 m –NAP). Ook zijn ze aanzienlijk 
smaller, namelijk 60 tot 75 cm. 
De noordoost-zuidwest georiënteerde greppels hebben afgewaterd in de bredere noordwest-
zuidoost georiënteerd greppels. Ze zijn gemiddeld een stuk smaller (35 tot 100 cm) en een stuk 
ondieper (1,40 tot 1,48 m –NAP). Ook deze greppels hebben een vlakke bodem. 
Op basis van het vondstmateriaal in deze greppels wordt aangenomen dat dit verkavelingssysteem 
op zijn vroegst uit de 17de eeuw dateert. 

Moderne tijd
De laatste fase van landgebruik is een verkavelingspatroon dat tegenwoordig nog zichtbaar is in 
het veld en heeft daarom geen archeologische betekenis. De greppels waren ook zichtbaar op 
het eerste vlak. Opvallend is dat de oriëntatie van de greppels nog steeds parallel loopt aan de 
verkaveling uit de nieuwe tijd en zelfs aan die van de Romeinse tijd. Behalve de greppels is een 
recente afvalkuil aangetroffen en een aantal ondiepe sporen die bestaan uit opgevulde, lokale 
depressies. 
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Afb. 13 Kaart van Kruikius uit 171� met daarop geprojecteerd de proefsleuven en de aangetroffen sporen. 
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3.2.2 Vondsten

Tabel 1, Overzicht van de vondsten

 gewicht aantal

aardewerk/steengoed �357 164

bot �305 9�

glas 14 �

metaal �8�� 93

steen 104�1 143

vuursteen 6 �

Bij het proefsleuvenonderzoek is een kleine hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen. 
Het merendeel van het vondstmateriaal betreft aardewerk en bouwmateriaal, de overige 
vondstcategorieën zijn dierlijk bot, glas, steen en metaal (Bijlage 2). Omdat dit onderzoek 
een IVO-p betreft is niet al het vondstmateriaal volledig uitgewerkt. Dit was namelijk niet 
noodzakelijk voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 
Het vondstenspectrum vertoont een duidelijke driedeling: een component Romeins 
vondstmateriaal, een relatief grote groep middeleeuws materiaal en tenslotte een nieuwetijdse 
component (circa 17de/18de eeuw of later).

Aardewerk
In totaal zijn 164 scherven verzameld met een gezamenlijk gewicht van 2357 gram. Een deel 
daarvan bestaat uit aardewerk uit de nieuwe tijd (roodbakkend aardewerk, faience, steengoed 
en witbakkend) en is afkomstig uit de verkavelinggreppels en de bouwvoor. Deze vondsten 
moeten gezien worden als strooivondsten van nabijgelegen nederzettingen. Het materiaal is 
waarschijnlijk bij het bemesten van het land in de bodem terecht gekomen.
Naast deze nieuwetijdse component aardewerk zijn acht fragmenten aardewerk gevonden die 
ontegenzeggelijk uit de Romeinse tijd dateren. Een deel daarvan is afkomstig uit de bouwvoor. In 
werkput 1 is een scherf dikwandig aardewerk aangetroffen die vermoedelijk deel heeft uitgemaakt 
van een wrijfschaal (vondstnummer 5). Bij de aanleg van werkput 3 zijn een randfragment van 
een Arentsburg 141/14216 (vondstnummer 35), een tweede scherf lowlandsware, mogelijk een 
amfoorfragment en een scherf geverfd aardewerk techniek b17 (vondstnummer 36) aangetroffen. 
Drie fragmenten Romeins aardewerk zijn afkomstig uit greppels. Werkput 2, spoor 9 leverde 
een bodem van een ruwwandige kruikamfoor op (vondstnummer 24; afb. 14). In de greppel 
die onder spoor 1 in werkput 3 kwam een fragment geverfd aardewerk techniek a aan het licht 
(vondstnummer 38). Tenslotte is in spoor 1 van werkput 2 een randfragment terra sigilata 
(Dragendorff 37; afb. 15) aangetroffen. In dit spoor is ook nieuwetijds aardewerk aangetroffen. 
Opvallend is dat het in alle gevallen gaat om draaischijfaardewerk en geen handgevormd 
aardewerk is aangetroffen. 

16 Holwerda 19�3.

17 Brunsting 1937.
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De grootste component aardewerk/steengoed is aangetroffen in werkput 4 en dateert uit de 
late middeleeuwen. Tot het vondstmateriaal behoort één scherf witbakkend aardewerk (Hafner 
aardewerk) en één scherf grijsbakkend aardewerk. Verder is een relatief grote hoeveelheid 
roodbakkend aardewerk aangetroffen en een aantal scherven steengoed.
Het roodbakkende aardewerk was over het algemeen spaarzaam geglazuurd. Van de meeste 
scherven kon geen vorm meer achterhaald worden. Enkele fragmenten vormen hierop een 
uitzondering. Onder vondstnummer 48 is een steel met rand verzameld. Deze scherf was te 
incompleet om tot een type gerekend te kunnen worden. Dit fragment is gevonden bij de aanleg 
van het vlak. Onder vondstnummer 49 is een groot fragment van een grape aangetroffen. Deze 
was spaarzaam geglazuurd met loodglazuur en was flink gebruikt. Aan de binnenzijde is het 
glazuur gekrast terwijl aan de buitenzijde brandsporen zichtbaar waren. Deze scherf wordt in de 
15de eeuw gedateerd. Deze scherf is afkomstig uit de bovenste vulling van een sloot (spoor 4). 
Van het steengoed kon van slechts twee scherven een vorm gereconstrueerd worden. In 
vondstnummer 50 is een hals met oor van een steengoed kan aangetroffen (afb. 16, s1-kan-23).18 
Deze vorm bestond uit meerdere scherven. Dit aardewerk is afkomstig uit de onderste vulling 
van een sloot (spoor 4) en wordt gedateerd tussen 1325 en 1400. Het laatste determineerbare 
fragment steengoed is aangetroffen in de insteek van een mogelijke waterput (spoor 7, 
vondstnummer 51). Dit scherfje betrof de bodem van een drinkkan (s1-dri-2)19 en dateert uit de 
15de eeuw. 
Bij de aanleg van het vlak is onder vondstnummer 44 een fragment Hafner aardewerk 
aangetroffen (afb. 17). De scherf is aan de buitenzijde geglazuurd. Ook zijn aan de buitenzijde 3 
facetten zichtbaar die er op wijzen dat deze scherf deel heeft uitgemaakt van een pelgrimshoorn 
(ha-hoo-1).20 De datering van deze objecten loopt van de 14de tot de 15de eeuw. 

Bouwmateriaal
Bij de aanleg van de putten is veel Romeins bouwmateriaal aangetroffen. Dit betroffen 
voornamelijk tegula- en imbrex fragmenten (dakpannen). De aanwezigheid van deze 
vondstcategorie is te verklaren door de nabijheid van de Romeinse stad Forum Hadriani; 
het impliceert niet direct de aanwezigheid van steenbouw in de nabije omgeving van 

18 Bartels 1999.

19 Bartels 1999.

�0 Hurst e. a. 1986, Weber �006.

0 5 cm

Afb. 14 Bodem van een kruikamfoor. Afb. 15 Randscherf terra sigillata. 
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de proefsleuven.21 Naast de dakpanfragmenten is ook een stuk tufsteen aangetroffen 
(vondstnummer. 38, afb. 18). De steen is driehoekig bekapt, heeft een hoogte van 10 cm, 
een lengte van 14,5 cm en meet aan de breedste zijde 13 cm. Dit blok van 1090 gram heeft 
ongetwijfeld als bouwmateriaal gediend en is secundair in een greppel (spoor 1 of spoor 901) 
terecht gekomen. 
Naast het Romeins bouwmateriaal is ook een relatief grote hoeveelheid middeleeuws 
bouwmateriaal aangetroffen. Dit materiaal was uitsluitend afkomstig uit werkput 3, zowel uit de 
sporen als bij de aanleg van het vlak. Tot dit bouwmateriaal hoort een groot aantal fragmenten 
handgevormd baksteen, twee plavuizen en twee daktegels. Het baksteen is sterk gefragmenteerd. 
In een aantal gevallen kon een hoogte of een minimale lengte worden afgeleid wat een grove 
datering rond de 15de eeuw opleverde. Dit komt overeen met de datering van het aardewerk. 
De laatste categorie bouwmateriaal wordt gevormd door een aantal fragmenten daklei. Deze 
waren sterk gefragmenteerd en kunnen uit de Romeinse tijd, maar ook uit de middeleeuwen of 
de nieuwe tijd dateren. 

�1 In de omgeving is eerder een opmerkelijke hoeveelheid Romeins bouwmateriaal aangetroffen, die wel in 
verband wordt gebracht met een stenen gebouw. (De Bruin en Koot �006). 

0 10 cm

0 2 mm

Afb. 16 Fragment van een steengoed kan. 

Afb. 17 Fragment van een pelgrimshoorn.
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Overig vondstmateriaal 
Het overige vondstmateriaal bestaat uit 92 fragmenten dierlijk bot, 93 metalen voorwerpen, 
twee stukjes vuursteen, fragmenten natuursteen en twee stukken glas. Het glas is afkomstig uit 
de bouwvoor en betreft recent gemaakt glas. Het botmateriaal is afkomstig uit de bouwvoor en 
de middeleeuwse en nieuwetijdse greppels..Het uitwerken van dit botmateriaal is in dit stadium 
van onderzoek niet noodzakelijk omdat het geen bijdrage levert aan het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. Bij de scan van het bot werd wel duidelijk dat op het botmateriaal uit de 
middeleeuwse sporen vaak slachtsporen te zien waren. Tot het vondstmateriaal behoren ook twee 
kleine fragmenten onbewerkt vuursteen. Deze vondsten zijn afkomstig uit de bouwvoor. 
Tijdens het onderzoek zijn 93 metalen voorwerpen aangetroffen. Eén vondst (een spijker) is 
afkomstig uit een nieuwetijdse greppel, de overige vondsten zijn afkomstig uit de bouwvoor. Het 
grootste deel van de metaalvondsten bestaat uit spijkers. Alle spijkers zijn vierkant gesmeed. Dit 
type komt voor het eerst voor in de Romeinse tijd, maar is in de 19de eeuw nog steeds in gebruik. 
Tot het metaal behoren ook twee munten: een duit (vondstnummer 20) met het opschrift ‘Gelria 
1709’ en een duit (vondstnummer 21) die moeilijker te lezen is, maar waarop vermoedelijk 
‘Zeelandia 1742’ staat. In werkput 4 zijn bij de aanleg van de put drie hoefijzers aangetroffen 
(vondstnummers 43, 47 en 46). Twee daarvan zijn compleet, de derde is afgebroken. Hoewel deze 
voorwerpen sterk gecorrodeerd zijn is de conservering goed te noemen. 
Tot het overige vondstmateriaal behoort ook een aantal fragmenten tefriet. Deze stukken maken 
deel uit van één voorwerp, maar vanwege verwering in de bodem is deze vulkanische natuursteen 
sterk verweerd en uiteen gevallen. Tefriet wordt meestal gebruikt voor maalstenen. Op de 
Romeinse vindplaats Forum Hadriani zijn ook maalstenen van tefriet aangetroffen.22 Omdat de 
fragmenten tefriet samen zijn gevonden met ander Romeins vondstmateriaal (vondstnummer 38) 
is een Romeinse datering waarschijnlijk.

�� http://www.molinoloog.nl/downloads/WBMaalstenenForumHadrianiV5.pdf 

0 10 cm Afb. 18  

Bekapt stuk tufsteen. 
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3.4 Beantwoording onderzoeksvragen en synthese

In deze paragraaf worden eerst de vragen uit het Programma van Eisen beantwoord. De 
nummers verwijzen naar de vragen uit paragraaf 1.2.1. Daarna volgt een synthese van de 
resultaten.

Onder een laag geroerde grond van 40 tot 60 cm dik is de bodemopbouw goed bewaard 
gebleven. Op basis van de boorgegevens is de geologische ontwikkeling van het gebied goed 
te reconstrueren. 
Op het golfterrein was de verwachting dat het terrein, als gevolg van de aanleg ervan, tot 
grote diepte verstoord zou zijn. Dit blijkt echter erg mee te vallen. Met uitzondering van 
de drie vijvers, die diep zijn uitgegraven lijkt de natuurlijke bodembouw grotendeels intact. 
Weliswaar zijn slechts 11 boringen gezet (waarvan 1 wel een diepe verstoring betrof), maar 
het lijkt toch aannemelijk dat de daarin waargenomen situatie voor het gehele terrein geldt.
In het uiterste zuiden van dit deelgebied bestaat de bodemopbouw uit een opeenvolging 
van strandzand (Laag van Rijswijk) met daarop verschillende kleilagen die tot de Gantellaag 
behoren. Lokaal is een restje Hollandveen bewaard gebleven. 
In het noorden bestaat de bodemopbouw uit duinzand (Laag van Voorburg of Ypenburg). 
Op de flank van dit duin ligt veen (Hollandveen laagpakket). De (oorspronkelijke) top van 
het duin en het veen zijn afgedekt met klei die tot de Gantellaag behoort, dergelijke duintjes 
komen ook op het golfterrein “Leeuwenbergh” voor.
In negen boringen die dicht bij elkaar liggen, is in de bovenste 40 tot 60 cm onder maaiveld 
Romeins vondstmateriaal aangetroffen dat in hoofdzaak in de tweede eeuw gedateerd 
wordt.23 Uit het aangetroffen vondstmateriaal mag worden opgemaakt dat het hier een 
nederzettingsterrein betreft met mogelijk twee erven. De vondstconcentratie heeft een 
oppervlak van ongeveer 0,5 ha. 
Op het golfterrein zijn geen archeologische indicatoren en/of niveaus aangetroffen. Wel 
werd duidelijk dat de oorspronkelijke bodemopbouw nog grotendeels in tact is. Hierdoor is 
de kans op goed geconserveerde sporen die bij een verkavelingssysteem (greppels en sloten) 
uit de Romeinse tijd horen aanzienlijk. 
De oorspronkelijke top van de aangetroffen duintjes is in dit deel van het tracé veelal door 
erosie verloren gegaan. Wel waren deze duintjes zo hoog dat bewoning (of gebruik) in het 
neolithicum tot de mogelijkheden behoorde. De kans dat van een dergelijk gebruik sporen 
bewaard zijn gebleven is gering.
Op de Nieuwe geologische kaart van Den Haag en Rijswijk staan in dit gebied twee ondiepe 
geulen weergegeven.24 Het uitgevoerde onderzoek laat zien dat deze geulen niet juist zijn 
geïnterpreteerd. De ondiepe geulen blijken de oeverwallen te zijn van een aanzienlijk dieper 
ingesneden geul die op de kaart nog niet is weergegeven. Deze verkeerde interpretatie is 
ongetwijfeld het gevolg van het geringe aantal waarnemingen op basis waarvan de kaart is 
samengesteld.  
Naast de aanwezigheid van een diepe geul van het Gantelsysteem, is uit het onderzoek ook 

�3 Boringen 14�, 15�, 157, 163, 164, 166 – 169.

�4 Vos e.a. �007.

1.

2.

3.

4.
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naar voren gekomen dat in het noorden van de onderzochte gebieden duintjes aanwezig zijn. 
Een deel van deze duintjes liggen boven 3,5 m –NAP, het niveau waarop in Ypenburg de 
bewoningsfase 11/K (de jongste fase aldaar) is aangetroffen.25

Niet van toepassing. Zie paragraaf 2.2.
Op de onderzoekslocatie zijn zowel archeologische vondsten als sporen aangetroffen. In de 
zuidelijke drie putten betroffen de sporen voornamelijk greppels. In de noordelijke put zijn 
naast twee nieuwetijdse greppels ook twee sloten, drie kuilen en een mogelijke waterput 
aangetroffen.
De archeologische resten dateren uit drie periodes, de Romeinse tijd (1ste t/m 3de eeuw), de 
late middeleeuwen (15de eeuw) en de nieuwe tijd (vanaf de 17de/18de eeuw). 
De conservering en gaafheid van de Romeinse sporen is matig. Deze greppels zijn 
oversneden door nieuwetijdse greppels maar zijn nog wel herkenbaar in de coupe. Het 
vondstmateriaal is sterk gefragmenteerd en verweerd. Toch was het grootste gedeelte van het 
vondstmateriaal determineerbaar. De kwaliteit van het Romeinse vondstmateriaal is daarom 
matig te noemen. Het middeleeuwse en het nieuwetijdse vondstmateriaal is een stuk beter 
bewaard gebleven, evenals de sporen uit deze periodes. De fragmentatiegraad is laag en de 
conservering van bot en metaal is goed te noemen. 
De aangetroffen sporen in de zuidelijke drie putten betreffen greppels, opgevulde depressies 
en een recente afvalkuil. De greppels maken deel uit van een verkavelingspatroon dat vanaf 
de Romeinse tijd tot op heden ongewijzigd is gebleven. In werkput 4 is naast een tweetal 
nieuwetijdse greppels ook een relatief groot aantal middeleeuwse (15de eeuw) sporen 
aangetroffen. Tot deze sporen behoorden twee sloten, drie kuilen en een mogelijke waterput. 
De archeologische sporen waren zichtbaar op het eerste vlak, direct onder de bouwvoor. 
De greppels uit de nieuwe tijd hebben de Romeinse en middeleeuwse greppels oversneden 
zodat er een verticale scheiding ontstaat. De greppels uit de nieuwe tijd zijn in alle putten 
aangetroffen terwijl de Romeinse greppels alleen in werkput 2 en 3 zijn aangetroffen. Hierbij 
moet wel rekening gehouden worden dat bij de aanleg van de nieuwetijdse en middeleeuwse 
sporen de Romeinse resten volledig vergraven kunnen zijn.
De middeleeuwse resten waren uitsluitend in de oostzijde van werkput 4 aanwezig. 
Onder de bouwvoor lagen Gantelafzettingen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de 
bodemopbouw, zie onderzoeksvraag 2. 

Op de onderzoekslocatie in de Hoge Broekpolder zijn bij een inventariserend veldonderzoek 
boringen en proefsleuven behoudenswaardige archeologische resten aangetroffen. Tijdens het 
booronderzoek zijn op de oeverafzettingen van de Gantel twee concentraties Romeins aardewerk 
aangetroffen, van elkaar gescheiden door een lege zone. Dit kan duiden op een uit twee erven 
bestaand nederzettingsterrein. Of deze erven gelijktijdig zijn, of elkaar in tijd opvolgen, kan op 
basis van de boorgegevens niet worden bepaald. In de proefsleuven die direct ten zuidoosten 
van de vondstconcentratie zijn gegraven, zijn resten van een Romeinse verkaveling aangetroffen. 
Zo ontstaat een beeld van een Romeinse nederzetting in een breder Romeins cultuurlandschap. 
De vindplaats biedt de mogelijkheid om zowel een Romeinse nederzetting te onderzoeken als 
de activiteiten die buiten de nederzetting (off site) plaatsvonden. De resultaten van een dergelijk 
onderzoek kunnen dan worden vergeleken met andere Romeinse vindplaatsen in de regio Den 

�5 Bruning en Houkes �008, p. 41.
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11.
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Haag (Leidschendam-Leeuwenbergh26 en Wateringse Veld27), Rijswijk (De Bult28) en Midden-
Delfland.29 Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een overkoepelend beeld van Romeinse 
landinrichting, landgebruik en bewoning, wellicht zelfs in relatie tot de nabijgelegen stad Forum 
Hadriani. 
Aan de oostzijde van werkput 4 zijn sporen uit de late middeleeuwen aangetroffen. De aard van 
de sporen en het vondstmateriaal duidt op de aanwezigheid van een erf in de directe omgeving 
van de sleuf. In de omgeving van het plangebied is een aantal middeleeuwse waarnemingen 
gedaan door de archeologische dienst van de gemeente Rijswijk. In 1996 werden bij de 
archeologische begeleiding van een elektriciteitskabel in het plangebied Hoornwijck sporen uit 
de Romeinse Tijd en de Late Middeleeuwen aangetroffen. De middeleeuwse sporen betroffen 
greppels en kuilen met daarin bewoningsafval uit de 14de en 16de eeuw. Tot de vondsten 
behoorden bakstenen deksels en een ruiterspoor.30 In het plangebied Hoornwijck is tevens een 
sloot gevonden van 7 m breed en 1,40 m diep.31 Deze sloot kon over 60 m gevolgd worden. Uit 
deze sloot kwam 13de tot 16de eeuws materiaal. Waar deze sloot precies gevonden is kon uit de 
voorlopige publicatie niet achterhaald worden. 
Hoewel de exacte ligging van deze middeleeuwse sporen vooralsnog onbekend is passen de 
sporen die zijn aangetroffen in werkput 4 binnen dit laatmiddeleeuwse landschap.
De top van het bij het booronderzoek in de Hoge Broekpolder aangetroffen duintje ligt zo 
hoog (2,8 m –NAP) dat daar in het (midden of laat) neolithicum bewoning mogelijk moet zijn 
geweest (vergelijk Ypenburg locatie 4).32 Het onderzoek heeft daarvoor echter geen aanwijzingen 
opgeleverd.33

�6 Wiepking 1997.

�7 Siemons en Lanting �010.

�8 Bloemers 1978.

�9 Van Londen �006.

30 Koot 1997.

31 Koot 1999.

3� Bruning en Houkes �008, p. 41.

33 Dat betekent niet dat ter plaatse geen bewoning aanwezig is. Een booronderzoek op een duin langs de 
Westvlietweg toonde ook geen archeologische resten aan, maar bleek toch in het neolithicum te zijn bewoond 
(Van der Mijle-Meijer e.a. �010).
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4 Aanbevelingen

4.1 Selectieadvies

Op basis van de resultaten van het archeologische onderzoek in de vorm van proefsleuven en 
grondboringen wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd. Deze vormen het selectieadvies op 
basis waarvan het bevoegd gezag een selectiebesluit neemt. 

Het proefsleuvenonderzoek in de Hoge Broekpolder heeft inzichtelijk gemaakt dat het zuidelijke 
deel van het plangebied off-site sporen bevat uit de Romeinse tijd. Deze sporen zijn doorsneden 
door nieuwetijdse en recente greppels met dezelfde oriëntatie. In het kader van het in kaart 
brengen van het cultuurlandschap en verkavelingssysteem uit de Romeinse tijd zal dit deel op 
extensieve wijze nader moeten worden onderzocht.
In het proefsleuvenonderzoek zijn tevens resten van een laatmiddeleeuws erf aangetroffen. 
De sporen liggen aan de oostzijde van werkput 4. Deze sporen zijn naar ons inzicht 
behoudenswaardig en zouden in situ behouden moeten blijven. Wanneer dit niet mogelijk is, zou 
de vindplaats nader begrensd moeten worden, en daarna vlakdekkend opgegraven. 

Bij het booronderzoek in de Hoge Broekpolder is zeer waarschijnlijk een nederzetting uit de 
Romeinse tijd aangetroffen. Eventuele sporen die bij deze vindplaats horen liggen op geringe 
diepte onder maaiveld; de vondstlaag is grotendeels opgenomen in de huidige bouwvoor. Als 
op dit terrein verstorende bodemingrepen uitgevoerd gaan worden, wordt geadviseerd de 
vermoedelijke nederzetting te onderzoeken en waarderen door middel van proefsleuven. Op 
basis daarvan kan worden bepaald of het om een behoudenswaardige archeologische locatie gaat. 
Onderzoek op het terrein van de golfclub laat zien dat hier de verstoringen gering zijn buiten de 
delen waar vijvers zijn aangelegd. Hier kunnen zich zeer goed restanten van verkavelingssysteem 
bevinden. In samenhang met de bekende nederzettingen en nieuw opgespoorde nederzettingen 
geven die inzicht in de economie van (inheems) Romeinse nederzettingen.

Op het duintje dat in het uiterste noordwesten van de Hoge Broekpolder is gevonden, is geen 
archeologie aangetroffen. Het is echter niet uitgesloten dat daar, onder het veenpakket, wel 
archeologische sporen en resten bewaard zijn gebleven. Mocht het noodzakelijk zijn om op die 
plaats het veen en de jongere afzettingen weg te graven (samen ongeveer 2 m dik), dan wordt 
het duintje en de daarop mogelijk aanwezige archeologie bedreigd. In dat geval is aanvullend 
onderzoek door middel van proefsleuven aan te bevelen. 
Aan de Binckhorstlaan zijn aanwijzingen gevonden voor restanten van bakstenen funderingen 
die mogelijk samenhangen met boerderijen die bij het kasteel “De Binckhorst” horen. Aard en 
omvang van deze resten zouden voorafgaand aan bodemverstorende werkzaamheden in het kader 
van de Rotterdamsebaan nader in beeld moeten worden gebracht. Ter hoogte van deze boringen 
bestaat ook de kans dat de bodem niet te diep verstoord is. Hiermee wordt het ook mogelijk dat 
op dit deel van de Binckhorstlaan sporen aanwezig zijn die samenhangen met een Romeinse weg, 
en/of met prehistorische bewoning.
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Voor de waardering van de eventuele funderingen leent zich wellicht geofysisch onderzoek 
(grondradar). Een andere, meer traditionele methode die bovendien ook inzicht verschaft in de 
aanwezigheid van de Romeinse weg of sporen uit de prehistorie, bestaat uit het aanleggen van 
proefsleuven.

De boringen in de overige delen van de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg wijzen uit dat de 
oorspronkelijke bodemopbouw aldaar niet meer intact is. Daarmee is de kans klein dat hier nog 
archeologische resten aanwezig zijn.
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Verantwoording van de afbeeldingen

Afb. 1 Plangebied Rotterdamsebaan en situering in Den Haag. Gemeente Den Haag.

Afb. 2 Boorpuntenoverzicht deelgebied Binckhorst. Gemeente Den Haag.

Afb. 3 Boorpuntenoverzicht deelgebied Broekpolder. Gemeente Den Haag.

Afb. 4 Nieuwe geologie van het deelgebied Broekpolder op basis van het uitgevoerde booronderzoek. 
Gemeente Den Haag.

Afb. 5 Lithostratigrafisch profiel door het deelgebied Broekpolder. Gemeente Den Haag.

Afb. 6 Vondstspreiding uit de boringen, geplot op de het huidige maaiveld. Gemeente Den Haag.

Afb. 7 Deelgebied Leeuwenbergh met boorpunten. Gemeente Den Haag.

Afb. 8 Mate van aantasting ondiep bodemarchief binnen deelgebied Leeuwenbergh. Gemeente Den 
Haag.

Afb. 9 Kaart met alle sporen uit het deelgebied Broekpolder. Gemeente Den Haag.

Afb. 10 Foto van een nieuwetijdse (links) en een Romeinse greppel (rechts) in het vlak van werkput 2. 
Gemeente Den Haag.

Afb. 11 Foto van een coupe door spoor 1 in werkput 3. De Romeinse greppel was alleen zichtbaar in de 
coupe van de nieuwetijdse greppel. Gemeente Den Haag.

Afb. 12 Foto van de coupe door spoor 7, een mogelijke waterput. Gemeente Den Haag.

Afb. 13 Kaart van Kruikius uit 1712 met daarop geprojecteerd de proefsleuven en de aangetroffen 
sporen. Gemeente Den Haag.

Afb. 14 Bodem van een kruikamfoor. Gemeente Den Haag.

Afb. 15 Randscherf terra sigillata. Gemeente Den Haag.

Afb. 16 Fragment van een steengoed kan. Gemeente Den Haag.

Afb. 17 Fragment van een pelgrimshoorn Gemeente Den Haag.

Afb. 18 Bekapt stuk tufsteen. Gemeente Den Haag.
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Bijlage 1: Archeologische perioden

Periode Tijd in jaren

Nieuwe tijd 1500 na Chr.- heden

Late middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr.

Vroege middeleeuwen 450 - 1050 na Chr.

Romeinse tijd 1� v. Chr. - 450 na Chr.

IJzertijd 800 -1� v. Chr.

Bronstijd �000 - 800 v. Chr.

Neolithicum (nieuwe steentijd) 5300 - �000 v. Chr.

Mesolithicum (midden steentijd) 8800 - 4900 v. Chr.

Paleolithicum (oude steentijd) 300.000 - 8800 v. Chr.
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Bijlage 2: Vondstgegevens proefsleuvenonderzoek
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1 1 1 1 aardewerk �� �

1 1 1 1 NT aardewerk �30 7 rood bakkend steengoed

1 1 1 1 NT aardewerk � � pijpensteel

1 1 1 1 bot 13 �

1 1 1 1 metaal 3� � haak

1 1 1 1 steen 140 �

� 1 1 � 18e eeuw aardewerk 5 1 faience

� 1 1 � metaal 5 1 spijker

3 1 1 4 18e/19e eeuw aardewerk 14 � industrieel wit

3 1 1 4 17e aardewerk �4 1 tegel

4 1 1 5 NT aardewerk 3 1 pijpensteel

4 1 1 5 metaal 14 � spijker (ijzer), plaatje (brons)

4 1 1 5 steen 143 �

5 1 1 6 ROM aardewerk 83 � dikwandig, mogelijk wrijfschaal

5 1 1 6 NT aardewerk 1 1

5 1 1 6 18e eeuw aardewerk 1 1 faience

5 1 1 6 metaal 10 1 spijker

6 1 1 7 ME aardewerk 15 1 grijsbakkend

6 1 1 7 NT aardewerk 15 1 chinees porselein

6 1 1 7 vuursteen 6 � indet

7 1 1 8 aardewerk 1 1 indet

8 1 1 9 17e/18e eeuw aardewerk 16 3 roodbakkend en loodglazuur witbakkend

8 1 1 9 NT aardewerk 3 1 kleipijp

9 1 1 10 metaal 39 3 spijker

9 1 1 10 ROM steen 6 1 Import

9 1 1 10 steen 3 1

10 1 1 4 steen 5 1

11 � 1 1 aardewerk 1 1 indet

11 � 1 1 aardewerk 1 1 indet

11 � 1 1 ME/NT aardewerk 155 8
roodbakkend, spaarzaam loodglazuur 

witbakkend

11 � 1 1 aardewerk 3 � Kleipijp

11 � 1 1 bot 57 �

11 � 1 1 metaal 60 4 indet ijzer

11 � 1 1 steen 1�8 4

1� � 1 � ME/NT aardewerk 1� � roodbakkend

1� � 1 � bot 5 �

1� � 1 � metaal 36 3 spijker

1� � 1 � steen 6 1

13 � 1 3 steen 146 3

14 � 1 4 NT aardewerk 5 � faience

14 � 1 4 NT metaal 11 1 spijker
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15 � 1 1 ROM/NT aardewerk 5 � terra sigilata, Dragendorf 37?  + Roodbakkend

15 � 1 1 bot 1 �

15 � 1 1 metaal 7 1 spijker

16 � 1 5 NT aardewerk � 1 roodbakkend

16 � 1 5 NT metaal 4 1 spijker

17 � 1 6 NT aardewerk 5 � roodbakkend

17 � 1 6 NT aardewerk 1 1 pijpaarde

17 � 1 6 NT metaal �5 5 lood indet

17 � 1 6 ROM? steen 7 1 huttenleem, natuursteen

18 � 1 7 aardewerk 3 1 indet

18 � 1 7 bot 4 �

19 � 1 5 bot 303 7

19 � 1 5 steen 14�3 16

�0 � 1 8 aardewerk 3 1 indet

�0 � 1 8 NT aardewerk 6 �

�0 � 1 8 NT aardewerk 4 1 pijaarde

�0 � 1 8 bot 1 1

�0 � 1 8 NT metaal � 1 duit

�0 � 1 8 NT metaal 3 1 spijker

�1 � 1 9 NT aardewerk 9 3 faiance , roodbakkend 

�1 � 1 8 NT metaal 4� � ijzer

�1 � 1 9 metaal 3 1 munt, brons

�1 � 1 9 ROM steen 135 3 imbrex

�� � 1 10 NT aardewerk 7 � gietaardewerk

�� � 1 10 NT aardewerk 19 � rood/witbakkend

�� � 1 10 bot 7 �

�3 � 1 11 NT aardewerk �5 � roodbakkend

�3 � 1 11 NT glas 1

�3 � 1 11 ROM metaal 18 5 spijkers (ijzer) , kogelhals (koper)

�3 � 1 11 ROM steen 1�0 1 imprex

�4 � 1 9 ROM aardewerk 148 6 bodem, ruwwandige kruik

�4 � 1 9 aardewerk 7 4

�5 1 1 4 NT aardewerk 4 1 faiance

�5 1 1 4 bot 4 3

�5 1 1 4 ROM/NT steen � � baksteen, romeins bouwmateriaal

�6 3 1 NT aardewerk 18 5 rood-, witbakkend

�6 3 1 1 metaal 3 1 spijker

�6 3 1 steen 59 4

�7 3 1 � NT aardewerk 37 3 faiance, roodbakkend

�7 3 1 � bot � 1

�7 3 1 � metaal 37 3 spijker

�8 3 1 3 NT aardewerk 9 3 roodbakked, spaarzaam loodglazuur

�8 3 1 3 NT aardewerk 3 1 pijpaarde

�8 3 1 3 bot 14 1
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�8 3 1 3 NT glas 14 1

�8 3 1 3 metaal 30 4 spijker

�8 3 1 3 ROM steen 140 1 tegula

�9 3 1 4 bot 4

�9 3 1 4 metaal �5 4 spijker

�9 3 1 4 metaal 3 1 loodje

�9 3 1 4 steen 44 �

30 3 1 8 bot 1�� 3

31 3 1 5 NT aardewerk 6 1 faience

3� 3 1 6 NT aardewerk � 3 roodbakkend

3� 3 1 6 NT aardewerk 1 1 pijpaarde

33 3 1 7 aardewerk �6 � indet

33 3 1 7 NT aardewerk 15 4 rood-, witbakkend

33 3 1 7 aardewerk 3 1 pijpaarde

34 3 1 8 metaal 31 1 gesp

35 3 1 9 ROM aardewerk 44 � Arendsburg 141/14�

35 3 1 9 bot 4 1

35 3 1 9 metaal 10 1 spijker

35 3 1 9 metaal 10 1 musketkogel, lood

35 3 1 9 steen 73 �

36 3 1 10 ROM aardewerk 60 4
lowlandsware, geverfd aardewerk techniek B, 

amfoor?

36 3 1 10 NT aardewerk 3 1 pijpaarde

37 3 1 1 bot �� 4

37 3 1 1 ROM steen 1441 13 tefriet, tufsteen, Rom. Bouwmateriaal

38 3 profiel 901 ROM aardewerk � 1 geverfd aardewerk techniek A

39 4 1 1 aardewerk 1 1 grijsbakkend

39 4 1 1 metaal 663 �6 spijkers (ijzer)

40 4 1 � NT aardewerk �0 � roodbakkend, geglazuurd

40 4 1 � 15e eeuw steen 55 3 handgevormd baksteen

40 4 1 � bot 76 4

41 4 1 3 15e eeuw aardewerk 11 1 roodbakkend, spaarzaam loodglazuur, worstoor

41 4 1 3 15e eeuw steen 55 3 handgevormd baksteen

41 4 1 3 metaal �3 �

4� 4 1 4 aardewerk 6 1 roodbakkend, ongeglazuurd

4� 4 1 4 NT aardewerk 57 5
witbakkend geglazuurd ijzerengobe, lintoor 

verticaal geknepen

4� 4 1 4 steen 1�3 5

43 4 1 5 aardewerk 5 1 roodbakkend een zijde geglazuurd

43 4 1 5 steen 357 3 handgevormd baksteen

43 4 1 5 bot �� 1

43 4 1 5 metaal 679 7 hoefijzer

44 4 1 3 15e eeuw of later aardewerk 9� 14 roodbakkend, spaarzaam loodglazuur, rijnlands
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44 4 1 3 15e-16e eeuw aardewerk � 1 witbakkend, hafner

44 4 1 3 14e-15e eeuw aardewerk � 1 grijsbakkend

44 4 1 3 steen 1030 15 handgevormd baksteen, plavuis, tegel

44 4 1 3 bot 743 �8

44 4 1 3 15e - 17e eeuw steengoed 4 1 zoutglazuur

44 4 1 3 metaal 68 �

45 4 1 7 15e eeuw aardewerk 11 1 roodbakkend, geglazuurd

45 4 1 7 laat 14e eeuw steen 1377 � baksteen, plavuis

45 4 1 7 bot 111 4

45 4 1 7 eind 14e-15e eeuw steengoed 10� � geknepen standring, steengoed kan

46 4 1 8 15e eeuw aardewerk 46 3 roodbakkend spaarzaam loodglazuur, grape

46 4 1 8 steen 45 4 handgevormd baksteen

46 4 1 8 metaal �74 � hoefijzer

47 4 1 9 steen 418 9 handgevormd baksteen

47 4 1 9 bot �6 1

47 4 1 9 metaal 655 4 hoefijzer

48 4 1 10 vroeg 15e eeuw aardewerk 137 1 roodbakkend, steelkom

48 4 1 10 15e eeuw steen 870 � handgevormd baksteen

48 4 1 10 bot 17 1

49 4 1 4 1 15e eeuw aardewerk 306 10 roodbakkend spaarzaam loodglazuur, gebruikt

49 4 1 4 1 15e eeuw steen 1736 15 handgevormd baksteen, daktegel

49 4 1 4 1 bot 503 15

49 4 1 4 1 steengoed 60 � s1, ongeglazuurd

50 4 1 4 3 bot 15� 1

50 4 1 4 3 13�5-1375 steengoed 331 10 s1-kan-�3

51 4 1 7 1 14e aardewerk �1 � roodbakkend, spaarzaam loodglazuur

51 4 1 7 1 steen 3�8 19 handgevormd

51 4 1 7 1 bot 6 �

51 4 1 7 1 15e eeuw steengoed �0 � s1-dri-�

5� 4 1 5 1 begin 15e eeuw aardewerk 34 6 roodbakkend spaarzaam loodglazuur

5� 4 1 5 1 steen 6 3

5� 4 1 5 1 bot 86 �
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Bijlage 3: Vondstgegevens booronderzoek
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1 15� aardewerk geverfd, techniek b beker 1 Romeins zandbestrooiing

� 161 huttenleem 8

aardewerk roodbakkend pan � laat middeleeuws of nieuwe tijd steel van een pan

3 16� aardewerk roodbakkend laat middeleeuws of nieuwe tijd

4 163 aardewerk low lands ware; reducerend gebakken 1 Romeins

aardewerk geverfd, techniek c beker 1 Romeins overgang bodem - wand

5 164 aardewerk handgevormd, organisch gemagerd 3 Romeins

6 166 aardewerk roodbakkend 4 laat middeleeuws of nieuwe tijd geglazuurd

aardewerk geverfd, techniek a Stuart � 1 Romeins

aardewerk geverfd, techniek a beker 1 Romeins zandbestrooiing

aardewerk ruwwandig 1 Romeins

aardewerk low lands ware, reducerend gebakken 1 Romeins

bot 1

steen 1 leisteen

7 167 aardewerk gladwandig 1 Romeins

aardewerk low lands ware, reducerend gebakken � Romeins

bot 1

baksteen 1

8 168 aardewerk roodbakkend � laat middeleeuws of nieuwe tijd geglazuurd

aardewerk handgevormd organisch gemagerd 1 Romeins

bot 1

steen 1

baksteen 1

9 169 aardewerk handgevormd organisch gemagerd 1 Romeins � passende fragmenten

aardewerk gladwandig 1 Romeins

10 14� aardewerk geverfd, techniek b Stuart � 1 Romeins

aardewerk low lands ware, reducerend gebakken 1 Romeins

aardewerk handgevormd, organisch gemagerd 7 Romeins

11 144 bot 3 3 passende fragmenten

baksteen 1

1� 157 aardewerk handgevormd organisch gemagerd 1 Romeins

aardewerk low lands ware, reducerend gebakken 1 Romeins

huttenleem 1

13 45 aardewerk roodbakkend 1 laat middeleeuws of nieuwe tijd geglazuurd

14 48 aardewerk witbakkend pan � nieuwe tijd groene glazuur
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