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Inleiding
Als erfenis van de fusies tussen Leidse, Haagse en Westlandse drinkwaterbedrijven
heeft het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland een beheersgebied dat fysiek uit twee en in
naam uit drie gebieden bestaat. Hier dus geen Zuid-Hollandse Waterleidingduinen of
Zuid-Hollands Duinreservaat, maar Berkheide, Meijendel en Solleveld. Mooie namen,
dat wel, maar ook 'gestolen' namen en bovendien onnauwkeurig, want ze hebben
allemaal al eeuwen betrekking op veel kleinere gebieden. Het is zoiets als Rotterdam
zeggen tegen Zuid-Holland. Natuurlijk is het leuk als een beheersgebied een pakkende naam heeft, maar het moet er niet toe leiden dat die naam losraakt van zijn oorspronkelijke plaats en dat andere namen worden vergeten. Tot voor kort was de aanduiding voor het ten noorden van Monster gelegen beheersgebied Solleveld nog
redelijk accuraat omdat het werkelijke Solleveld min of meer het hart van het relatief
kleine gebied vormde. Maar sinds ook de Monsterse Geest bij DZH in beheer is gekomen, is het zwaartepunt een stuk naar het zuidwesten opgeschoven. Zeker in een
ongestructureerd gebied als de duinen hebben toponiemen wel vaker de neiging om
aan de wandel te gaan, maar nu dreigt Solleveld wat ver uit de koers te raken. Hoog
tijd dus om eens te gaan kijken waar het werkelijk ligt.

—

Verdwenen boerderijen

We kunnen het beheersgebied Solleveld globaal in drie stukken met een eigen naam
verdelen (fig. 1). In het zuiden, tussen Ter Heijde en de Schelpweg, ligt het gebied
dat al zeker vier eeuwen de Geest heet. Het aan de andere kant van de Slaperdijk
gelegen Geestje was er oorspronkelijk een deel van. Het gebied ernaast heette in de
17e eeuw het Polanenduin omdat het bij het belangrijke huis Polanen hoorde dat
een kilometer landinwaarts aan de Madeweg lag (Arend 1993). Het noordelijke, in
Den Haag/Loosduinen gelegen, deelgebied wordt Solleveld genoemd en daar gaan
we dan ook op zoek naar het werkelijke Solleveld. De zoektocht kunnen we voorlopig verder beperken tot de voormalige cultuurgronden tussen de Rijnweg en de
duinvoet. De boerderij die we daar op oudere kaarten zien liggen (bij 1 in fig. 2)
werd bij veiling in 1863 als volgt omschreven: "Bouwmanswoning, genaamd
Solleveld, gemerkt nummero 48, met stalling voor vier paarden en zestien koeijen,
borstelput, dorsvloer en ruime kelder, wijders karn- en wagenschuur, zesroedige
hooiberg en groote wagenschuur met varkenshok, benevens boomgaard en enige
percelen bouw-, wei-, bosch- en geestland, alles staande en gelegen in de Gemeente
Loosduinen, te zamen groot dertien Bunders acht en twintig Roeden en dertig Ellen."
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Figuurl. Ligging van het DZH-beheersgebied Solleveld.

(Lopik 1984). De boerderij stamde waarschijnlijk uit de 17e eeuw, want hij komt op
een kaart uit 1712 (Cruquius) wel en op een kaart uit 1611 (R Baltasarsz) niet voor.
Enkele steenformaten in de nu nog aanwezige fundering wijzen mogelijk op de vroege 17e eeuw. We weten van verkopen van Solleveld in 1632, 1652 en 1663 (Lopik
1984), maar niet of daarbij deze boerderij betrokken was. Hij is in het begin van de
20e eeuw afgebroken. Maar was dit het werkelijke Solleveld? Een paar honderd
meter naar het westen (bij 2 in fig. 2) werden namelijk bij een archeologische verkenning aardewerk en baksteenpuin aangetroffen van een mogelijke huisplaats die
uit de 12e tot 16e eeuw moet dateren (Van der Valk 1984). Dat zou dus heel goed
een voorganger kunnen zijn van de bekende boerderij. Op de kaart van 1611 staat
aan de binnenduinrand in de buurt van Solleveld een plaats aangegeven die betrekking zou kunnen hebben op deze boerderij. Of de oudere boerderij ook Solleveld
werd genoemd valt te betwijfelen, omdat we in dezelfde periode de naam Solleveld
op een andere plaats tegenkomen.

—

Middeleeuws belastingregister

In 1378, ten tijde van graaf Albrecht van Beijeren, werden ten behoeve van de
grondgebonden belasting (morgengeld) alle grondeigendommen in het ambacht
Monster opgenomen in een register (Emmens 1969). Monster was toen veel kleiner
dan het geweest was, maar toch nog groter dan nu. In dit z.g. Meetboek wordt van
elk perceel of groep percelen de (relatieve) ligging gegeven, de oppervlakte, de eigenaar(s), de gebruiker(s) en eventueel de bewoner. Het huidige DZH-beheersgebied
blijkt in 1378 voor een groot deel in cultuur te zijn. Helaas wordt niet vermeld waaruit die cultuur bestond, maar gezien de vaak zeer kleine percelen (32% minder dan
0.5 ha, 70% minder dan 1 ha) zal het wel vooral om akkerbouw gegaan zijn. Vooral
in het duin ten westen van de Rijnweg moet het leven hard geweest zijn. Ze betaalden daar niet voor niets maar het halve belastingtarief. Een perceel dat wél volledig
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werd aangeslagen was Solleveld, maar voor we daar dieper op ingaan moeten eerst
een paar gebruikte namen en termen worden verklaard. Allereerst de öanweg, die
soms ook brede weg werd genoemd. Dat is de huidige Monsterse weg/Haagweg, die
van Loosduinen naar Monster loopt De Rijnweg is van oorsprong misschien wel een
prehistorische weg, die over de Monsterse geest en door het huidige Solleveld liep.
De naam en delen van het tracé zijn nog steeds in gebruik. De Oudenburgerlaan
heet tegenwoordig Oorberlaan. Het is een oude grensweg, die ook nu een deel van
de grens tussen Monster en Den Haag vormt. Tegenwoordig stopt hij bij de
Monsterse weg, maar achter het transformatorhuisje aan de overkant is nog duidelijk
te zien dat hij vroeger in ieder geval langs de huidige camping Solleveld doorliep tot
de Rijnweg. Uit het Meetboek blijkt dat hij verder doorliep tot het Hazepad, dat
evenwijdig aan de kust door of langs de duinen liep. Dat pad moet al vroeg door de
zee zijn weggeslagen, want het komt op geen bekende kaart voor Voor een goed
begrip is het ook nog nodig om te weten dat in onze middeleeuwse kuststreek wat
anders met de windrichtingen werd omgegaan dan wij gewend zijn. Noord was toen
richting zee, zodat de oost-westlijn evenwijdig aan de kust liep. Vandaar bijvoorbeeld ook de anders wat onbegrijpelijke oriëntatie van de "Haagse" Oost- en
Westduinen. Hieronder zullen de windstreken op dezelfde manier worden gebruikt.
Tot slot nog iets over de gebruikte oppervlaktematen. Een morgen is ruim 0.85 hectare en er gaan 6 hond in een morgen. De gaard (garde) staat gelijk aan een vierkante Rijnlandse Roede, waarvan er niet toevallig honderd in een hond gaan.

—

Het Solveld en de Solveldse watering

Het enige perceel aan de zeekant van de Monsterseweg dat in het Meetboek een
naam heeft is het Solveld en anders dan de meeste andere percelen is het aan de
hand van de gegeven informatie ook nog eens vrij gemakkelijk te lokaliseren. Eerst de
beschrijving van enkele percelen, te beginnen met Solleveld: "Item van den Rijnwege
zuytwaerts op ten banwege toe dat Solvelt, Dirc van Monster Ghijsbrechts uten
Wilgen, 2 V2 morgen, bruyct Claes van der Hare." Dit perceel van ruim 2 ha loopt dus
van de Rijnweg tot of naar de Monsterseweg. De naam is hef Solveld, de eigenaar is
Dirk van Monster, zoon van Gijsbrecht van Wilgen en de gebruiker (pachter) is Klaas
van der Hare. Aan de westkant hiervan liggen twee percelen van ongeveer een hectare aan de nu onbekende Solveldse watering: "Item daer besyden aen die oostsyde ant
Solvelder wateringe, Symon van Tetroede ende Claes Bol, 7^12 bont, bruyckt Jan van
Sourren." en "Item daar besyden aen streckende an die zelve wateringe, Aernt van
Rollant, 7 bont, bruyckt Willem Mouwerijnsz". Dan volgt een perceel van 5.7 ha dat
aan de andere kant van de watering moet liggen: "Item daer besyden aen van den
Rijnwege zuytwaert op totten banwege to, strecken aen d oostzy lange Oudenburgerlaen, dat clooster van Loosduynen, 6 morgen 4 bont, bruyckt Claes de Blote." Als we
beginnen met dit laatste perceel in de moderne situatie te passen, blijkt het vrijwel
overeen te komen met het terrein van de huidige camping Solleveld. Hoe vervolgens
de twee kleinere perceeltjes precies te plaatsen is moeilijk uit te maken, maar voor het
ruimtebeslag maakt dat weinig uit. Het Solveld ligt ernaast en dat moet dus pal ten
oosten van het huidige landhuis Dorestad zijn. Het zou overeen kunnen komen met
de door brede stroken (dennen-?) bos omgeven weg die we daar op de kaart van
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Figuur 2. A Solleveld en omgeving. 1. Boerderij Solleveld 17e-20e eeuw. 2. Huisplaats? 12e-16e
eeuw. 3. (gearceerd) Het Solveld 14e eeuw. 4. Tracé Solveldse watering? 5. Tracé Goeswatering?
B. Hetzelfde gebied op de kaart van Cruqius uit 1712, waarop boerderij Solleveld (Zolle Velt) staat.
Rechtsboven de veel oudere boerderij Blijrust. De zee valt hier buiten beeld omdat die toen meer
dan 400 meter verder lag dan nu. Vrijwel alle perceelsgrenzen op deze kaart zijn ook nu nog als
wallen en greppels in het veld herkenbaar

Cruqius uit 1712 zien (3 in fig 2). Omdat de Solveldse watering één of twee percelen
westelijker lijkt te liggen, moet Solleveld waarschijnlijk wel ruimer worden opgevat
dan alleen het genoemde perceel. Hoe dan ook, dit is de oudste vermelding van
Solleveld die we kennen en hij zal dus het dichtst bij de waarheid liggen.
De andere drie genoemde percelen liggen in een waarschijnlijk gegraven laagte
(< 2.5 m NAP) die doorloopt tot het "archeologische Solleveld" (2 in fig 2). Juist onder
deze percelen ligt rond NAP een veenlaag (De Mulder 1983, De Jonge St vd Meulen
1987), die in de laagte dus vrij dicht bij het maaiveld moet liggen. Omdat de naam
Solveld vertaald kan worden met (laag) 'drassig veld', of misschien 'veld bij een drassige
laagte', zou die naam dus heel goed bij het gevonden perceel kunnen passen.
Op de kaart van Floris Baltasarsz uit 1611 staat tussen Monsterseweg en
Rijnweg een "oost-west" lopend water aangegeven. De kaart van 1712 laat hiervan
waarschijnlijk een restant zien en daar loopt nu nog een omwald pad (5 in fig. 2).
Het oostelijk deel ervan lijkt in het Meetboek aangeduid te worden met
Goesivater/ng. Hoewel de Solveldse watering kennelijk noord-zuid liep, was het er
misschien toch een onderdeel van.

—

Spookbewoners?

In het Meetboek wordt voor het Solveld geen bewoner opgegeven, maar gezien de
door Van der Valk (1986) gevonden middeleeuwse bewoningssporen is het vreemder
dat er in het hele als Solleveld op te vatten gebied geen bewoning lijkt te zijn. Wel
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wordt ten noorden van de Rijnweg "aen die westzyde van Oudenburgerlaen" als eerste een klein perceeltje genoemd liggende "voor Jan Bertensz dore", met daarnaast
een 12 ha groot perceel van die Jan Bertensz dat ook door hem gebruikt werd. Hij
wordt nergens anders als bewoner genoemd, dus het zal wel hier zijn. Gezien dit
kennelijke foutje is het niet uit te sluiten dat er in het Meetboek meer bewoners zijn
vergeten. Misschien kan het probleem ook worden opgelost door naar het vreemde
verloop van de gemeentegrens te kijken (fig. 2a). Die loopt langs de Oorberlaan in
een vrijwel rechte lijn tot voorbij de Rijnweg. Maar dan draait hij met de z.g.
Grenswal mee in een boog om Solleveld heen, om aan de zeekant weer ongeveer
zijn oude tracé op te pakken. Als we die bocht volgens een logische lijn afsnijden en
aannemen dat daar ook de Oudenburgerlaan liep, dan komt de archeologische locatie
aan de westkant van de weg te liggen en zou Jan Bertensz misschien alsnog de
bewoner van de mogelijke middeleeuwse boerderij geweest kunnen zijn. Een mogelijk
andere kandidaat als boer van middeleeuws Solleveld is de al eerder genoemde
Willem Mouwerijsnz. Hij had, met enige familieleden, in en rond het gezochte
gebied 15 hectare in bezit en/of gebruik, waarmee hij hier de grootste boer was. Het
is overigens niet helemaal duidelijk hoe ten noorden van de Rijnweg de toenmalige
grens van Monster precies liep. Daardoor zou de hier gezochte woning misschien
buiten Monster gelegen kunnen hebben.

—

Ten slotte

Hoewel er nog veel vragen overblijven, hebben we nu een vrij goed idee van de ligging van het werkelijke Sol(le)veld. We mogen het globaal opvatten als de vlakke
geest die zich ten westen van de dingen (Oude duinen) van Ockenburg uitstrekt tot
de voet van de Jonge duinen. Uit de beschikbare archeologische informatie uit
Solleveld en omgeving mogen we wel concluderen dat waarschijnlijk het hele
beheersgebied al 4000 jaar (sinds de Vroege Bronstijd) vrijwel ononderbroken in
gebruik is, met Solleveld/Camping Ockenburg en de Monsterse Geest mogelijk als
belangrijkste kernen, en zekere bewoning is er vanaf de Late Uzertijd (250 bc)
(Broeke & Hagers 1991). Maar met een naam als het Solveld zullen we niet veel verder dat de 9e eeuw komen (Hendricx 1983) en dat is te kort om het Merovingische
dorpje (6e - 7e eeuw) met urnenveld dat in het huidige Solleveld lag (zie o.a.
Magendans et al 1988) direct met de naam Solleveld te verbinden. Er is in Solleveld
wel gebruik, maar nog geen bewoning vastgesteld uit de 8e - 10e eeuw. Misschien
ligt die onder het Jonge duinzand, maar een ligging meer landwaarts is ook mogelijk. De ligging van het middeleeuwse SoWeld zou daar een aanwijzing voor kunnen
zijn. Helaas vormt juist het gebied met de landgoederen Ockenrode en Dorestad een
witte plek in onze kennis.
Toch is het niet te hopen dat daar aanleiding zal zijn voor archeologisch onderzoek, want dat zou betekenen dat er snode plannen met het gebied zijn. Maar op
dit ogenblik lijkt de grootste bedreiging toch uit het waterwingebied te komen. Niet
zoals vroeger door waterwinningswerkzaamheden, maar door het natuur- en landschapsbeheer. Zo worden in het DZH-beheersplan 2000 - 2009 de nog aanwezige
resten van boerderij Solleveld zonder argumentatie aangemerkt als "landschappelijk
storend" en "cultuurhistorisch niet waardevol" (Beheersvisie p. 184-185). Reden om
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ze binnen de planperiode op te ruimen en de gaten op te vullen met "schoon" zand
uit de omgeving. Gelukkig worden ook inventarisatie en waardering van cultuurhistorische elementen en mogelijk behoud en herstel van waardevolle elementen voorgenomen. We vertrouwen er daarom op dat het een en ander in de juiste volgorde
zal gebeuren en dat voor tot uitbreken van de funderingen wordt overgegaan eerst
daadwerkelijk de cultuurhistorische waarde zal worden onderzocht en dat er op
wordt toegezien dat de bron van het aanvulzand ook archeologisch schoon is.
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