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Inleiding
Wie heden het terrein Solleveld beloopt heeft niet direct het idee dat er zich
waardevolle archeologische sporen in het landschap en in de ondergrond bevinden.
Hier en daar kan men archeologica oprapen, meest potscherven, bij stuifplekken
die gering in aantal zijn omdat het terrein laag ligt en vochtig is door het gebruik
is als infiltratiegebied ten behoeve van de drinkwaterwinning. Slechts op hogergelegen plekjes (in het zuidwesten van het terrein), vlak bij de zeereep onder invloed
van de sterke wind, of meer achterin, rond door de paarden veelbelopen plaatsen,
is wat scherfmateriaal zichtbaar Echter, bij een eerdere archeologische opname van
het terrein bleek dat bij de toenmalige, vrij lichte verstoring in verband met het
aanpassen en schoonmaken van de infiltratieplassen, op diverse plekken scherfmateriaal opgeraapt kon worden. Dat materiaal bleek uitsluitend vroeg-middeleeuws
en jonger te zijn (Van der Valk 1986). Er ligt dus wel wat. Zaak is erbij te zijn en het
te herkennen. De Werkgroep 's-Gravenhage van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, Afdeling Den Haag en Omstreken heeft de taak op zich genomen
om opnieuw een inventarisatie van de archeologische en cultuurlandschappelijke
waarden op zich te nemen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de DZH en
met de stadsarcheoloog van Den Haag voor het voormalige Loosduinse, nu Haagse
gebied en voor het Monsterse gebied met de provincaal archeoloog. De nadruk ligt
op het documenteren en opmeten van de verschillende terreinvormen die door de
mens daar zijn aangelegd, met name in het Oud Duin landschap en in mindere
mate in het dun door Jong Duin overstoven landschap. Wat eerder was, de terreinvormen en in hoeveel generaties die gevormd zijn door de mens, en hoe de relatie
is geweest met de Jong Duin overstuiving weten we nog niet goed. Daar
zullen we de nodige aandacht aan besteden in het komende jaar Hiermee pakken
we de suggesties gedaan door Otten (1978) daadwerkelijk op.

—

Wat is er bekend uit de omgeving?

Uit de directe omgeving van Solleveld is bekend dat zich ook ouder materiaal in de
ondiepe ondergrond bevindt, op diepten van minder dan 4m (Monsterse Geestje
(Glasbergen & Addink-Samplonius 1965; Stuurman 1965, 1976 en 1988; Metzger
1969), Ockenburg (Holwerda 1938; Waasdorp & Zee 1988) en Solleveld zelf (Peeters
1954; Braaf 1956; de Boone 1956; Van Heeringen 1983; Van der Valk 1986,
Anonymus 1988; Van den Broeke & Hagers 1994). Hierbij zijn alle cultuurperioden
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vanaf het Laat-Neolithicum waargenomen (figuur 1). Redenen te over dus om
voorlopig aan te nemen dat zich in het gehele terrein lokaal een grote rijkdom aan
archeologica kan bevinden. Als we naar de ontkalking van het Oude Duinzand in
Solleveld kijken (via waarnemingen in boringen) dan zien we dat in het vlakke
gebied de bovenste 3 a 4 m duinzand geheel ontkalkt is. Die grondwaterstanden
zijn dus niet altijd zo hoog geweest anders kon het Oud Duinzand niet uitgeloogd
worden. Daarnaast is het meer zeewaarts gelegen en meer geaccidenteerde gebied
gekenmerkt door kalkhoudendheid van het duinzand, wat vooral tot uiting komt
in de samenstelling van de vegetatie (Lucas 1993). Het is dus zaak dat we eerst naar
de geologische genese van het gebied kijken om ons een inzicht te verschaffen
waarom die mens al zo lang in dit deel van het West-Nederlandse kustgebied
vertoeft. Pas daarna zullen we naar vragen kunnen kijken die betrekking hebben
op de activiteit van de mens door de tijden heen. Ook voor Solleveld houden we
deze werkwijze aan.

1250 M

Figuur 1.
Vereenvoudigd profiel Monster-Den Haag langs de Monsterse Weg; voor de ligging
zie fig. 2. De lengte van het profiel is ca. 3 km. Let op het licht golvende verloop van
de cultuurlagen: bijna nergens zijn niveauverschillen van meer dan % meter te zien.
Voor een verklaring hiervan: zie tekst. Gewijzigd naar Van den Broeke en Hagers (1994).
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De vorming van de West-Nederlandse kust vanaf ca. 5000 jaar geleden
Gedurende de afgelopen paar jaar is er een weelde aan geologische literatuur
gepubliceerd. Met name over de eerste strandwalvorming, die aan het eind van het
Atlanticum plaatsvond, zo ongeveer 6000-5500 jaar geleden is het nodige nieuw
bekend (voor algemene geologische literatuur zie De Mulder et al. 1983a; 1983b;
Roep et al. 1991; De Gans et al. 1998; Gemeente Den Haag, 2000; Koot & van der
Have 2001). Het kustlandschap liet gedurende de eerste 2000 jaar na die eerste
vorming een geologisch gezien razendsnel tempo van kustuitbreiding zien. Daar
waren diverse oorzaken voor: de plotselinge afname van zeespiegelrijzing, de grote
hoeveelheid zand die in de kuststreek "voor het oppakken" lag, het zich snel
wijzigende landschap onder invloed van de herschikking van geweldig grote zandmassa's van platen voor de mondingen van de getijdengeulen tot strandwallen met
duintjes aan weerszijden van de dichtslibbende mondingen. Dit was een voor de
mens aantrekkelijk landschap zoals duidelijk is aangetoond door de recente
neolithische vondsten in het Rijswijkse. Die uitbouw ging soms zo snel dat er van
duinvorming in het geheel geen sprake kon zijn: zo is de brede strandvlakte tussen
Rijswijk-dorp en Den Haag-centrum tot stand gekomen. Daarna, en we praten
inmiddels over zo'n 4250 jaar geleden, ging het allemaal wat langzamer De grote
veranderingen hadden zich voltrokken, de zandbronnen namen af in volume, de
zee werd nog steeds wat dieper, en dus konden zandkorrels minder makkelijk door
de golven opgepikt en naar het strand getransporteerd worden. Per saldo nam dus
de uitbouwsnelheid van de kust af.

—

De vorming van de Oude Duinen

Een bijkomstig effect was dat er nu ook netto meer duinzand accumuleerde: de
duinen werden gemiddeld hoger Waren de eerste duintjes niet veel hoger dan 1 m,
nu werden ze al wel 3m hoog. Wie de Vereenvoudigde Geologische Kaart van
Den Haag en Omgeving bekijkt (zie ook figuur 2), ziet een guirlandevormig
patroon van strandwallen dat opgehangen is aan de noordzijde aan de monding
van de Oude Rijn bij het hedendaagse Katwijk en aan de andere kant aan een niet
meer bestaande, natuurlijke Rijn/Maasmond. Wat opvalt is dat het patroon van
strandwalvorming aan de voormalige Rijn/Maasmond toegeknepen lijkt te zijn als
het gaat om de uitbouw in de tijd. Dat wijst op relatief minder zand voorraad en
minder netto zandsedimentatie ter hoogte van die monding. De oorzaak hiervoor
moet waarschijnlijk gezocht worden in:
•
•

De aanwezigheid van een zeegat in het zuiden waar zand in verdween;
De overheersende resulterende transportrichting van zand langs de Hollandse
kust naar het noordoosten, inclusief de afzetting van duinzanden (de Oude
Duinen bij Wassenaar zijn beduidend massiever en hoger dan die bij Solleveld).

Wat zich aldus uitstrekte van Wateringen/Poeldijk tot aan de kust was een
wasbordreliëf in het groot, waarvan de ribbels steeds dichter bij elkaar waren
komen liggen naar de huidige kust toe, en waarvan de ribbels ook hoger waren
geworden. Een kleinschalig landschap met relatief sterke gradiënten in hoog naar
41
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laag, en van zout naar zoet. Mede door de voortdurende zeespiegelrijzing vond
vrij snel verdrinking plaats van de laaggelegen strandvlaktes tussen de wallen. Eerst
nog met zout of brak water, maar al heel snel met zoet regenwater op de waterscheiding volgens de lijn over het tegenwoordige Voorburg/Waalsdorp en met
rivierwater aan de uitmonding van die strandvlaktes naar de Oude Rijn en de
Rijn/Maas monding. Het is dat kleinschalige landschap met zijn scherpe gradiënten,
met de besrijke struwelen met o.a. duindoorn en meidoorn, (grotendeels als gevolg
van de vogeltrek langs de Nederlandse kust) waar de mens op af kwam. Bovenal
was het gebied relatief verheven boven de seizoensgebonden invloeden van stormvloeden. Het was derhalve veilig en goed wonen (en dat is het nog!).
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Figuur 2.
Uitsnede uit de Archeologisch-Geologische Kaart van Den Haag
(2000). Met een volle lijn (niet geheel; de kaart strekte niet verder
westelijk) is aangegeven het beheersgebied van DZH, Solleveld. Met
de onderbroken lijn is aangegeven het profiel weergegeven in f i g . 1.

Er zijn aanwijzingen dat de kustuitbouw in snelheid steeds verder afnam. Steeds
minder zand kwam er naar de kust. Uiteindelijk werden alleen de onmiddellijk
langs de kust liggende duinen nog gevoed met relatief weinig zand per tijdseenheid: er vormde zich een natuurlijk zeereep met relatief hogere duinen. Van die
zeereep woei bij tijd en wijle zand af dat de even verder naar binnen gelegen
strandvlakten cq primaire duinvalleien volstoof. We hebben het hier nog steeds
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over Oude Duinen, dat wil zeggen behorend bij een uitbouwende kust. Een rol
speelde verder het steeds verder infiltreren van zoet regenwater in het zich
verbredende zandlichaam. Was de zoetwaterbei van het smalle strandwal Ietje bij
Rijswijk maar een paar meter diep, de zoetwaterbei van de volledig uitgebouwde
strandwallensequentie moet oorspronkelijk een diepte van meer dan 100 meter
hebben gehad onder de waterscheiding, en een diepte van ca. 60m onder Solleveld,
omdat de duingordel daar smaller is. Zodoende rees de grondwaterspiegel door
twee oorzaken: de zeespiegelrijzing en de verbreding van het Oud Duin massief
(Bakker 1981; Zagwijn 1984). Bestond eerst het kleinschalige wasbordreliëf met
hoogteverschillen tot 5 m, dit vervormde tot een duinmassief, met geringe topografische hoogteverschillen, die door kleinschalige verstuiving, cultuurtechnische
maatregelen en voortgaande ontbossing steeds verder verkleind werden. Zo ontstond uiteindelijk de genivelleerde vlakte van Ockenburgh en Solleveld en verden
Tussen de Late Uzertijd en de Romeinse Tijd heeft het veelal en meer dan lokaal
gestoven. Zandpakketten van ca. 1 m dikte komen voor tussen beide cultuurlagen.
Na de Romeinse Tijd is het veelal gedaan met de wijdverbreide overstuiving. Op
Solleveld lijkt het Merovingische niveau samen te vallen met het Romeinse. Op
Ockenburgh is de Merovingische bewoning, waarvan de resten vermengd waren
met de Romeinse, niet door Holwerda herkend (Waasdorp & Zee 1988); dit wijst
op niet bestaande of geringe verstuiving tussen deze bewoningsfasen.
Het algemene effect van de vertraagde kustuitbouw en de toenemende menselijke
activiteit door de archeologische perioden heen t o t en met de Merovingische
periode, is topografische nivellering, gepaard gaande met verdere verzuring en
verschraling van de bodem en ontbossing. De reeks opeengestapelde bodems
gescheiden door Oud-Duin-stuiffasen waargenomen in de boringen op Ockenburg
tonen dit aan (Van der Valk 1986; 1994).

—

Omslag naar een eroderende kust en zogenaamde verjongende vorming

Er is al veel geschreven over de omslag in kustontwikkeling: het moet ooit van een
uitbouwende kust naar een eroderende kust zijn gegaan (o.a. Roep et al. 1991 en
daarin geciteerde literatuur). Voorstelbaar is dat die omslag niet overal op eenzelfde tijdstip heeft plaatsgevonden. Ook nu nog is de vorm van de kust in beweging ,
met een beperkte stabiliteit op sommige plekken (voor Wassenaar), met erosie op
andere (ten zuiden van Scheveningen) en met uitbouw op weer andere plaatsen
(Kwade Hoek op Goeree of de aanwas ter weerszijden van de havenmond
IJmuiden). Van het kustgedeelte bezuiden Scheveningen weten we dat dit reeds
honderden jaren aan gestage erosie onderhevig is. Met in gedachten de verminderde snelheid van uitbouw die we ter hoogte van het huidige Loosduinen eerder
opmerkten, is het mogelijk dat dit kustvak al veel eerder de omslag van aanwas via
stilstand naar afslag meemaakte dan andere kustvakken. Opmerkelijk is wel dat in
andere kustvakken de afslag snel gevolgd werd door massale duinvorming; iets wat
we bij Solleveld niet of in veel minder volume zien: de eerste Jonge Duinen hoger
dan lOm boven NAP vinden we pas benoorden Kijkduin. De plaatsing in de tijd is
in het type gebied van de Jong Duinvorming waar de meeste geologische waar43
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nemingen verricht zijn, tussen Katwijk aan Zee en IJmuiden) echter een andere dan
bij Loosduinen/Den Haag (Zagwijn 1984; Van der Valk 1987). Het zou kunnen dat
het ontstaan van enkele getijdengeulen ter plekke van de oude, verdronken en eerder met veen opgevulde Rijn/Maas-mond een zodanige zandvraag had opgeroepen
dat veel zand van de zuidelijke Zuid-Hollandse kust als het ware hierin verdween,
en zodoende de afslag van de kust versneld deed inzetten, zonder tot massieve
duinvorming op de kust onmiddellijk ten Noorden ervan te leiden. Dit laatste is
overigens bij alle voormalige zeegaten op de Hollandse kust het geval: de hoogste
duinen (Oud of Jong) liggen middenop de waterscheiding en ten noorden ervan
(Pool & Van der Valk 1988).

Figuur 4. Onderzoekers op de "eikenwallen" van Solleveld. Niet veel eiken staan nog overeind;
de meeste zijn tijdens en na de Tweede Wereldoorlog verdwenen door houtroof en/of zeewind.
Let op de hoogteverschillen.

Uit een compilatie van waarnemingen aan de stratigrafie van ontsluitingen en
boringen in het Loosduinse, Haagse en Scheveningse duingebied is eerder al gesteld
dat er sprake is van afwijkende duinfasering (Van der Valk 1987; figuur 3). Er zou
een Jong Duinfase O zijn, terwijl de fase Jong Duin 1 minstens een eeuw later
landinwaarts komt stuiven dan elders. In het nu volgende wordt ingegaan op de
duinontwikkeling van het gebied Solleveld, wat in deze context het gebied ruwweg
tussen Ter Heijde en Ockenburg/Kijkduin is. De waarnemingen in dit gebied worden
helaas weinig ondersteund door C14 dateringen. De aanwezigheid van een belangrijke site voor duinstratigrafie in de nabijheid, het Monsterse Geestje (Jelgersma et
al. 1970) geeft echter een solide kapstok waar de stratigrafie van Solleveld aan
opgehangen kan worden.
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Duinontwikkeling in Solleveld
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Zoals al eerder is opgemerkt, is het karakter van het gebied gedurende de
kustuitbouw dat van een wasbord. De individuele zandruggen hadden een breedte
van ca. 100-150m; de tussenliggende primaire duinvalleien een breedte van 70 tot
200m. Van een duingebied met een kleinschalige afwisseling in hoogtes en geometrie ging het naar een genivelleerd en vrijwel boomloos geheel (Zagwijn 1997).
Steeds verdere uitloging van de bodems beperkte de vruchtbaarheid van de
gronden en de toenemende bevolkingsdichtheid tot aan de Romeinse Tijd zorgde
voor overbelasting van verschralende grond. Het algemene scenario is hiermee
geschetst. Uit de onmiddellijke omgeving (aan het einde van de Oorberlaan, nabij
de Madepolderweg) weten we dat er sprake is van turf steken, reeds in de Midden
Ijzertijd (Van der Valk 1988) zodat we mogen aannemen dat reeds in die periode de
aanwezige voorraad brandhout al wel tot geringe proporties moet zijn geslonken.
De grote vlaktes, op de kaart van Lucas (1993) als zodanig bestempeld behoren bij
het Oude Duinlandschap. Het is op deze vlakten dat vanaf de Romeinse Tijd tot aan
heden bodemontwikkeling heeft plaatsgevonden zonder al teveel verstoring. Het is
dan ook begrijpelijk dat op deze reliëfarme vlakten, bij de huidige lage graad van
verstoring, vooral korstmos en schrale graslandvegetaties te vinden zijn, met als
lokale specialiteit een heidebegroeiing (die vroeger veel uitgebreider geweest is).
Tussen de Merovingische tijd en de Middeleeuwen lijkt er een gat te vallen in de
bewoning. Punt is dat we niet goed weten waar dat gat zit omdat er te weinig
materiaal voorhanden is. Tegen het einde van de Middeleeuwen zijn er echter een
aantal boerderijplaatsen te vinden in het gebied, getuige de referenties op de oude
kaarten en hier en daar concentraties (spaarzaam) geglazuurd aardewerk. Rondom
die kernen is het duinterrein verkaveld en worden allerlei bijzondere perceelsvormen aangelegd, voorzien van kunstmatige hoogteverschillen, vermoedelijk om
twee redenen: verwijderen van verschraalde grond en vergroten van de topografische verschillen vanwege afwateringsproblemen (van der Valk 1986).

Jonge

Duinen

Uit de boringen op Solleveld (van der Valk 1986) is gebleken dat de reliëfvormende
lage duinen (op de kaart van Lucas (1993) aangeduid als binnenduin, secundaire
duinvormen) opgebouwd zijn uit deels kalkhoudend zand. Dit geeft aan dat deze
duinfase bij de verjongende en eroderende kust behoort. Daarmee klassificeert
deze duinfase zich als "Jong Duin" in de geologische zin. Natuurlijk zit er voor een
deel Oud Duin zand bijgemengd, en vandaar het relatief bescheiden kalkgehalte in
het reliëfvormende duinzand. Lokaal zijn deze duintjes nog tot vrij recent doorgestoven en in feite zijn er nog steeds stuifgaten actief. Er zijn verschillende plekken
aan te wijzen waar deze duinfase tegen de oude cultuurlandafscheidingen en landwegen is aangeblazen. Anders dan Lucas (1993) en Van der Hagen (1998) ben ik van
mening dat deze duinfase dus niet tot de Oude Duinen behoort. Dit is in overeenstemming met de Vereenvoudigde Geologische Kaart van den Haag en omgeving.
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waarin de data van Van der Valk (1986) zijn verwerkt. Er ligt wel Oud Duin onder,
maar dat moet nog middels boringen worden aangetoond. Een dunne strooiing van
middeleeuws scherfmateriaal (vanaf mogelijk het Merovingische tijdperk) is
inmiddels waargenomen in dit landschap, aan het noordelijk einde van het slag
vanaf de watertoren, waar de paarden het loopvlak flink opengelegd hebben. Dit
dient echter nader bevestigd te worden (lees: er zijn nog te weinig potscherven
opgeraapt).

ZW
Monster

O NAP

Figuur 3. De stratigrafie van de duinafzettingen in het gebied Monster en Den Haag
(cf. Van der Valk, 1986).
Grove scheiding: Oude Duinen: reliëfvervlakkend; Jonge Duinen: reliëfvormend.
BT/vNeo = Bronstijd / vroeg Neolithicum; Vijt = Vroege ijzertijd; Lijt = Late ijzertijd;
RT = Romeinse tijd; LME = Late middeleeuwen

De Jonge Duinen in de klassieke betekenis van het woord bestaan slechts uit een
smalle strook (150m breed) langs de zee, die al heel lang het karakter draagt van
een zanddijk, met enige kleine duinvormen erop. Die dijk is bijna volledig antropogeen, en dat al honderden jaren lang, onder invloed van de kustverdediging.
De Jonge Duinen beginnen pas breder te worden, en verliezen daarmee hun
gekunstelde uiterlijk, benoorden Kijkduin. Als deze redenering geaccepteerd wordt,
dan zitten we op Solleveld niet alleen met een flinke rest van het oorspronkelijke
Oud Duinlandschap aan de oppervlakte, maar ook met een vrij uitzonderlijk en
vooral vroeg reliëfvormend type Jong Duin in het Monsterse en ten noorden van de
zogenaamde "Eikenwallen" (Van der Valk 1986; Vertegaal 1994; Van der Meer
2001; zie ook figuur 4) en de zandwinplas.
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—

Besluit

Het is uit het voorgaande duidelijk dat we nog niet alle argumenten in handen
hebben om definitief de toewijzing te plegen. Daarom heeft de Werkgroep
's-Gravenhage in nauwe samenwerking met DZH en met de professionele
archeologen, een onderzoek opgezet wat het volgende beoogt:
•
•
•
•

Een verkennend archiefonderzoek naar de boerderij Solleveld en eventuele
andere (verdwenen) opstallen in het terrein;
Een archief- en kaartonderzoek naar de terreinvormen op Solleveld, met name
naar hun mogelijk periode van ontstaan;
Een verkenning en kartering van de verschillende antropogene terreinvormen;
Het onderzoek houdt verder practisch in:
1. Inmeten van het reliëf in doorsnede over de wallichamen.
2. Boren om het oude uitgangsniveau te bepalen.
3. Dateren met hulp van archeologie, oude kaarten en archiefonderzoek.
4. Het precies op kaart zetten en fotograferen, ook vanaf de watertoren.

Vooralsnog kunnen de volgende cultuurlandschapseenheden onderscheiden
worden:
1. AKKERCOMPLEX, westelijk van de watertoren van Monster Complex van akkers
(50 x 80 m), omringd door lage wallen (1 m) in schaakbordpatroon daterend van
tussen 1712 en 1850.
2. RILLENCOMPLEX, noordwestelijk van het akkercomplex tegen de zeereep aan.
Lage (max. 1 m) evenwijdige wallen langs een zandweg die uitstoof (datering
onbekend).
3. EIKENWALLEN, noordoostelijk van de watertoren in de gemeente Den Haag.
Opvallend hoge wallen (3 m) evenwijdig lopend met smalle laagten ertussen en
gedeeltelijk met eiken begroeid. Al op de kaart van Cruquius 1712 te zien. Ook
onder het bos langs de Rijnweg te volgen.
4. ANDERE PUNT- EN LÜNVORMIGE LANDSCHAPSELEMENTEN: boerderij Solleveld,
Rijnweg, oude wateringen, andere losse wallen en paden.
Het einddoel is de ontwikkelingsgeschiedenis te schetsen van het westelijke
beheersgebied van de DZH, samengevat onder de noemer "Solleveld" vanaf de
Romeinse tijd tot aan heden.

Dankwoord
Dit artikeltje had niet geschreven kunnen worden zonder de belangeloze hulp van
Herman van der Meer, Frans Beekman en natuurlijk Harrie van der Hagen. Allen
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