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Administratieve gegevens en samenvatting

Administratieve gegevens

Projectcode STW16b

Gemeente Den Haag

Toponiem Strandweg

OM-nummer 4018867100

Kaartblad 30D

Coördinaten 79.540 – 459.270 (centraal)

Kadastrale aanduiding GVH14 V 7467 en 7773

Oppervlakte plangebied 1 ha

NAP-hoogten Circa 6 m + NAP

Grondwaterpeil of -trap Hoogste grondwaterstand 1 m + NAP

Opdrachtgever Dienst Stedelijke Ontwikkeling / W. Dekker

Uitvoerder Afdeling Archeologie Dienst Stadsbeheer  
Gemeente Den Haag 

Bevoegd gezag B&W gemeente Den Haag

Datum veldwerk november 2016

Datum rapportage november 2016

Autorisatie J.A. Waasdorp

Beheer en plaats documentatie/vondsten Afdeling Archeologie Dienst Stadsbeheer  
Gemeente Den Haag, Spui 70 Den Haag

Het booronderzoek laat zien dat de bodemopbouw binnen het plangebied grotendeels tot minimaal 

4 m onder maaiveld verstoord is. Strandafzettingen die vooral met de branding samenhangen zijn in 

drie boringen op een diepte van omstreeks 2 tot 2,5 m + NAP aangetroffen. Een dergelijke hoogte 

geeft aan dat oudere afzettingen van de Laag van Voorburg (Oud Duin) door erosie verdwenen 

kunnen zijn. De Laag van Voorburg is in de boringen dan ook nergens herkend. Archeologische 

waarden zijn bij het onderzoek niet aangetroffen.
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1 Inleiding 

Ter hoogte van de huidige promenade op de Strandweg in Scheveningen is Hommerson voorne-

mens grootschalige nieuwbouw te realiseren (afb. 1). Daarbij wordt onder het huidige maaiveld een 

grote parkeergarage aangelegd. De onderkant van deze garage, die een oppervlak van ongeveer 

10.000 m2 krijgt, ligt op circa 0 m NAP.

Uit het gebied overstijgende bureauonderzoek voor de Gevers Deynootweg en omgeving wordt 

duidelijk dat: “Onder de Laag van Den Haag, op en in de Laag van Voorburg, moet rekening 

worden gehouden met nederzettingsresten zoals huizen, akkers, bijgebouwen, (paal)kuilen en 

greppel(systemen), maar ook akkers, graven, cultusplaatsen en wegen mogen niet worden uitge-

sloten. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de resten aanwezig kunnen zijn vanaf een 

hoogte van circa 3,5 m +NAP tot ongeveer 0,5 m +NAP.”1 Het plangebied ligt op de strandwal van 

Scheveningen.

Om die reden is een vervolgonderzoek verplicht gesteld. Gezien de moeilijke benaderbaarheid van 

eventuele cultuurlagen vanwege de hoge ligging van het maaiveld en de bestaande verharding is 

daarbij gekozen voor een karterend booronderzoek met een mechanische boor met groot volume.

1  Siemons 2016.
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2 Bekende gegevens

2.1 Geologie 

Algemeen

In de Haagse regio komen drie fysisch-geografische regio’s bij elkaar. In het uiterste oosten wordt 

het landschap gedomineerd door het westelijke veengebied. In het westen wordt het landschap be-

heerst door het duingebied met strandwallen en strandvlaktes, terwijl het zuiden van de regio deel 

uitmaakt van het zuidwestelijke zeekleigebied.2 Een kenmerk van bovengenoemde regio’s is dat ze 

onder invloed van de stijgende zeespiegel hun huidige vorm en uiterlijk hebben gekregen. 

Rond 4000 v. Chr. bereikte de zee in dit gebied haar grootste uitbreiding. De kustlijn liep ter hoogte 

van de lijn Rijswijk-Voorburg-Leidschendam-Voorschoten en werd gemarkeerd door een strandwal, 

de oudste in de Haagse regio. Deze strandwal loopt in zuidwestelijke richting door tot in het huidige 

Wateringse Veld. Als een strandwal hoog genoeg was geworden, kwam duinvorming op gang, de 

zogenaamde Oude Duinen of Laag van Voorburg.3 

In een periode van ongeveer 2000 jaar verlegde de kustlijn zich door de vorming van nieuwe 

strandwallen naar het westen toe. Dat gebeurde gefaseerd, waardoor tussen de strandwallen lagere 

gebieden aanwezig bleven, de strandvlaktes. De zee had nog wel toegang tot de lager gelegen 

strandvlaktes direct ten zuiden van de strandwal van Den Haag, zoals de kleiige sedimenten die we 

daar aantreffen bewijzen (Laagpakket van Wormer). 

Omstreeks 2000 v. Chr. waren alle strandwallen gevormd en was het achterland grotendeels afge-

sloten van de zee. Dit leidde tot een stagnatie in de afwatering, waardoor grote moerassen ontston-

den. In deze moerassen werd veen gevormd; het zogenaamde Hollandveen. In de loop van het 1ste 

millennium v. Chr. was uiteindelijk het hele gebied bedekt met veen, afgezien van de hoogste delen 

van de strandwallen. Plaatselijk was dit pakket zelfs enkele meters dik. 

Rond 1000 v. Chr. vond een enorme inbraak van de zee plaats waardoor een getijdengebied 

ontstond in de zuidelijke regio. De grootste getijdengeul, die we kennen als ‘de Gantel’, erodeerde 

het uitgestrekte veenpakket. Vanuit de Gantel werden bovendien kleiige sedimenten afgezet die 

nog steeds het zuidwestelijke deel van Den Haag domineren (Gantel Laag). Vanaf het begin van de 

jaartelling kwam een einde aan de invloed van de Gantel en stopte de sedimentatie. 

In het 1ste millennium vonden geen grote ontwikkelingen plaats; de afwatering van de Gantel 

verslechterde, waardoor ten zuidwesten van Den Haag opnieuw veenvorming op gang kwam. In 

de late middeleeuwen werd het kustgebied geteisterd door grote stormvloeden, waarvan de Sint 

Elizabethsvloed uit 1421 de bekendste is. Voor Den Haag waren de gevolgen tweeledig. Allereerst 

werd de Gantel opnieuw opengebroken en werden vooral in het Westland nieuwe sedimenten afge-

zet (Laag van Poeldijk). Ten tweede werd door de hernieuwde activiteit van de zee een groot deel 

van de meest westelijke strandwal weggeslagen. Het vrijkomende zand werd door de zee weer op 

het land teruggebracht, waarna de wind het verder transporteerde. Het gevolg was dat de kustlijn 

in zuidoostelijke richting verschoof, en het oude landschap door verstuivingen met een dik pakket 

2  Berendsen 2005.

3  In bijlage 1 bevindt zich een tabel waar de archeologische perioden zijn gekoppeld aan de in de tekst ge-
noemde geologische laagpakketten.
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zand overdekt raakte. Dit proces vond plaats over een periode van meerdere eeuwen. De reliëfrijke 

afdekkende zandlaag wordt Jonge Duinen of Laag van Den Haag genoemd.4 

Plangebied

De bodemopbouw in het plangebied bestaat volgens de Nieuwe geologische kaart van Den Haag 

en Rijswijk uit een opeenvolging van de Laag van Rijswijk, vermoedelijk op een diepte onder 0 m 

NAP met daarop stuifzand van de Laag van Voorburg. Dit is afgedekt met een laag (schelp en kalk)

houdend duinzand van de Laag van Den Haag, dikker dan 2 m (afb. 2).

4  Van Veen en Waasdorp 2000; Vos e.a. 2007.
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2.2 Archeologie en vroege geschiedenis

In het plangebied zelf zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. 

Op de landwaarts gerichte flank van de strandwal liggen drie bekende vindplaatsen bovenin het 

Oud Duin. De dichtstbij gelegen vindplaats (Deo Gratias) is ook de oudste en betreft een vindplaats 

uit de ijzertijd.5 Deze vindplaats ligt op een hoogte van 1 tot 2,7 m + NAP. De vindplaats Hars-

tenhoekweg is door een twee jaar durende veldverkenning aan het licht gekomen. Het materiaal 

betreft oppervlaktevondsten uit de ijzertijd en vroege middeleeuwen.6 Ter hoogte van het Franken-

slag en de Johan van Oldenbarneveltlaan ligt een vindplaats uit de vroege middeleeuwen.7 Delen 

hiervan zijn archeologisch onderzocht en hebben onder andere sporen opgeleverd van huizen, 

hutkommen en waterputten. Deze vindplaats ligt op 2 tot 3 m + NAP.

Zoals in het bureauonderzoek werd aangegeven, is in de achter het plangebied gelegen wijk Bel-

gisch Park een groot aantal, verspreid gelegen booronderzoeken uitgevoerd. Met uitzondering van 

het onderzoek rond “Deo Gratias” aan de Nieuwe Parklaan heeft geen hiervan aanleiding gegeven 

tot verder archeologisch onderzoek.8

2.3 Recente geschiedenis

In de periode 1902 – 1903 is de strandmuur zoals die ook nu nog aanwezig is, aangelegd. De hoog-

te van de daarachter gelegen strandweg ligt vanaf de aanleg rond 6 m + NAP. Door het plangebied 

loopt een loopgraaf uit de periode 1940 – 1945 die de verbinding vormt tussen een in de strand-

muur ingebouwde bunker en het “achterland”. Naar verwachting ligt deze loopgraaf niet extreem 

diep en vormt als zodanig geen bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische resten op een 

diepte van 3,5 m + NAP en dieper.

2.4 De huidige en toekomstige situatie

De nieuwbouwplannen voor het plangebied behelzen de aanleg van een ongeveer 1 ha grote par-

keergarage tot een diepte van omstreeks 0 m NAP. Eventueel aanwezige archeologische waarden 

worden daarbij vrijwel zeker vernietigd.

5  Vos e.a. 2007, vpl. 57.

6  Vos e.a. 2007, vpl. 176.

7  Vos e.a. 2007, vpl. 75.

8  Siemons 2016.
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2.5 De gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek Gevers Deynootweg en omgeving kan voor het plangebied de 

gespecificeerde archeologische verwachting worden samengevat tot onderstaande tabel.9

periode geologie 
landschap

complextypen opmerking verwachting

prehistorie -  
vroege 
middeleeuwen

Strandwal van 
Scheveningen 
(Laag van 
Voorburg)

nederzettingsresten 
zoals huizen, akkers, 
bijgebouwen, 
(paal)kuilen en 
greppel(systemen), 
maar ook akkers, 
graven, cultusplaatsen 
en wegen mogen niet 
worden uitgesloten

aantasting door 
erosie (Laag van den 
Haag), kustafslag en 
menselijke activiteiten. 

Ja

vanaf 10de - 
11de eeuw tot 
18de eeuw

Laag van Den 
Haag

onbewoonbaar en 
onbruikbaar duingebied

Nee

9  Siemons 2016.
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3 Het booronderzoek

3.1 Doelstellingen en methode

Doelstelling van het uitgevoerde booronderzoek is uitsluitsel te krijgen over de aanwezigheid van 

archeologische vindplaatsen op en in de Laag van Voorburg.10 Hiervoor moeten de volgende onder-

zoeksvragen worden beantwoord:

1. Is de oorspronkelijke bodemopbouw nog intact of is sprake van grootschalige erosie dan wel 

verstoring?

2. Zijn oude bodems nog aanwezig op of in de Laag van Voorburg (Oud Duin)?

3. Zo ja: geven de indicatoren uitsluitsel over de aanwezigheid van (een) archeologische 

vindplaats(en) in het plangebied?

4. Indien sprake is van een of meer vindplaatsen, kan dan iets gezegd worden over de grootte van 

elk? 

In het plangebied zijn conform het Plan van Aanpak (PvA) 10 mechanische avegaar-boringen 

uitgevoerd met een diameter van 20 cm. De boorpunten zijn ingemeten met behulp van een GPS-

systeem en beschreven conform de archeologische standaard boorbeschrijving (ASB). De boorbe-

schrijvingen zijn opgenomen in bijlage 2. De boorpunten staan in afbeelding 3. In afwijking van het 

PvA zijn de boringen “tegen de bebouwing aan” niet uitgevoerd zoals gepland. De aanwezige on-

dergrondse infrastructuur was onvoldoende goed te lokaliseren en de luifeloversteek van de kiosken 

belemmerde boren dicht tegen de bebouwing aan.11 

3.2 Resultaten en interpretatie

In geen van de boringen kan onderscheid worden gemaakt tussen kalkloos en schelploos zand 

en schelphoudend zand. Op een diepte van 1,7 (boring 5) tot 2,75 (boring 7) m + NAP zijn in de 

boringen 5, 7 en 8 laagjes tot 2 cm dik schelpgruis aangetroffen, ingebed in (enkele) decimeter(s) 

dikke lagen matig grof tot matig fijn zand.

Modern puin is in de boringen 1 - 3, 5 – 7 en 9 en 10 aangetroffen. In de boringen 2, 3, 6 en 10 

gaat het om de volledige boordiepte. In de andere vier boringen varieert de dikte van deze geroerde 

laag tussen 1 m (boring 9) en 4 m (boringen 1 en 7). Boring 4 wordt tot 4 m onder maaiveld wel 

gekenmerkt door de vlekkerige opbouw die bij geroerde grond hoort, maar puin ontbreekt.

Boring 8 lijkt de enige boring waarin de oorspronkelijke, natuurlijke bodemopbouw bewaard is 

gebleven. Van 0,4 tot 2,4 m + NAP gaat het om een gelaagd pakket zand met centimeters dikke 

laagjes schelpgruis. Daarboven gaat het om een min of meer compact pakket matig fijn tot matig 

grof zand met tot 1 mm grote fragmentjes schelp.

Archeologische indicatoren zijn niet aangetroffen.

10  Waasdorp 2016.

11  Voorgraven door middel van zoeksleuven was geen haalbare optie.
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Interpretatie

Alleen in boring 8 lijkt vanaf maaiveld de oorspronkelijke natuurlijke bodemopbouw bewaard te 

zijn gebleven. De basis van deze boring, onderkant op 0,4 m + NAP bestaat uit een afwisseling van 

decimeters dikke lagen matig fijn tot matig grof zand met tot 2 cm dikke laagjes schelpgruis. In het 

schelpgruis zit een enkel compleet exemplaar. Dergelijke schelpenlaagjes worden vooral in de bran-

ding afgezet (Laag van Rijswijk). Door de brekende golven spoelt fijner materiaal weg. Samen met 

de boringen 5 en 7 wijst dit erop dat golfafzettingen, vermoedelijk tijdens een stormvloed tot ruim 

2 m + NAP zijn afgezet. Daarbij zal erosie van oudere afzettingen hebben plaats gehad, waardoor 

ook de Laag van Voorburg is verdwenen. Het zand in boring 8 dat vanaf 2,4 m + NAP voorkomt is 

door de wind vervoerd en vormt de basis van het huidige duinlandschap (Laag van Den Haag). In 

dit zand zit aanzienlijk fijner schelpgruis. 

De forse verstoringen die in het plangebied zijn herkend kunnen samenhangen met de bouw van de 

strandmuur of met bouw en sloopactiviteiten rond de “Atlantik Wall”. Dat onderscheid is in borin-

gen niet te maken.

Wat duidelijk is, is dat de combinatie van (storm)vloed tot een hoogte van maximaal 2,75 m  

(boring 7) en de daarmee samenhangende erosie en de diepe verstoringen zoals die in vrijwel elke 

boring is herkend, eventueel aanwezige archeologische waarden heeft vernietigd.

0 35 70 105 140 175
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3.3 Beantwoording onderzoeksvragen

1. Is de oorspronkelijke bodemopbouw nog intact of is sprake van grootschalige erosie dan 

wel verstoring? Met uitzondering van boring 8 bestaat de bodemopbouw uit een dik pakket 

geroerde grond. Boring 8 vertoont een natuurlijke bodemopbouw, maar demonstreert ook dat 

deze opbouw vooraf werd gegaan door erosie. Immers, strandzand afzettingen op een hoogte 

van 2 m + NAP is hoog afgezet tegen het profiel zoals dat bij de Nieuwe geologische kaart is 

afgebeeld.12

2. Zijn oude bodems nog aanwezig op of in de Laag van Voorburg (Oud Duin)? Nee, de Laag van 

Voorburg is niet aangetroffen.

3. Zo ja: geven de indicatoren uitsluitsel over de aanwezigheid van (een) archeologische 

vindplaats(en) in het plangebied? Nee.

4. Indien sprake is van een of meer vindplaatsen, kan dan iets gezegd worden over de grootte van 

elk? Niet van toepassing.

12  Vos e.a. 2007.
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4 Conclusie en selectieadvies

Het uitgevoerde booronderzoek laat zien dat de bodemopbouw van het plangebied grotendeels 

verstoord is. De Laag van Voorburg, waarop (of waarin) eventueel aanwezige archeologische 

vindplaatsen primair worden verwacht ontbreekt geheel. Het plangebied bevat geen archeologische 

waarden.

Er wordt daarom geadviseerd geen archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren.
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Verantwoording afbeeldingen

Afb. 1 Plangebied en locatie in Den Haag (gemeente Den Haag).

Afb. 2 Een uitsnede van de geologische kaart van Den Haag met het plangebied (gemeente Den Haag).

Afb. 3 Locatie boorpunten (gemeente Den Haag).
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Bijlage 1: Tabel perioden en laagindeling 
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Archeologische 

perioden Duin- en strandzanden Mariene getijdenafzettingen
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Vroeg
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IJzertijd

Vroeg
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Midden

Laat

MiddenBronstijd

Vroeg

Laat

Neolithicum
Midden

Vroeg

Mesolithicum

Laat

Midden

Vroeg

1500

A:  Laag van Den Haag  (voorheen Jonge Duinen)

B:  Laag van Voorburg (voorheen Oude Duinen)

C:  Laag van Ypenburg (voorheen Oude duinen)

D:  Laag van Rijswijk (voorheen Strandzanden)

E:  Laag van Poeldijk (voorheen Duinkerke II /III Afzettingen)

F:  Gantel Laag, kleiige afzettingen (voorheen Duinkerke I Afzettingen)

G:  Gantel Laag, zandige afzettingen (voorheen Duinkerke I Afzettingen)

J:  Laagpakket van Wormer, kleiige afzettingen (voorheen Afzettingen van Calais)

K:  Laagpakket van Wormer, zandige afzettingen (voorheen Afzettingen van Calais)
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Bijlage 2: Boorgegevens
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1 6.60 2.60 Zs1 grijs geel vlekkerig 1 veel kleine brokjes puin

1 2.60 2.30 Ks2 grijs blauw 0

1 2.30 0.60 Zs1 grijs geel 1

2 6.70 0.90 Zs1 geel grijs 1 baksteen op 5,8 m onder maaiveld

3 6.65 0.65 Zs1 grijs geel vlekkerig 0 veel puin tot 4 m onder maaiveld; daarna 
aanzienlijk minder

4 6.70 4.20 Zs1 grijs geel vlekkerig 0

4 4.20 0.70 Zs1 geel grijs 1

5 6.70 3.70 Zs1 grijs geel vlekkerig 0 kleine fragmentjes betonpuin

5 3.70 1.70 Zs1 grijs geel 1

5 1.70 0.70 Zs1 grijs 2 schelpen in laagjes tot 2 cm dik, incl. hele 
exemplaren

6 6.70 0.70 Zs1 grijs geel vlekkerig 0 betonpuintjes in hele boring

7 6.75 2.75 Zs1 grijs geel vlekkerig 1 modernse baksteen op 3,8 m onder maai-
veld

7 2.75 0.75 Zs1 geel grijs 2 bandjes schelp, incl. hele fragmenten

8 6.40 2.40 Zs1 grijs geel 1

8 2.40 0.40 Zs1 grijs geel 2 schelpen in bandjes tot 2 cm dik; incl. hele 
exemplaren

9 6.70 5.70 Zs1 grijs vlekkerig 0 veel puin

9 5.70 0.70 Zs1 geel grijs 1

10 6.70 0.70 Zs1 geel grijs vlekkerig 1 kleine fragmenten puin tot einde boring
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