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Archeologie en landschaps-
geschiedenis rond een stuifkuil 
op de Monsterse Geest

Recent werden archeologische vondsten gedaan in een stuifkuil in het westelijk deel van 
Solleveld, tussen de watertoren halverwege Loosduinen en Monster, en het dorp Ter Heijde. 
De scherven geven informatie over het landgebruik van het gebied in de Middeleeuwen en 
later. De archeologische gegevens worden getoetst aan diverse schriftelijke bronnen.  
De Rijnweg tussen Den Haag en Monster was een hoofdverkeersweg tussen het Oude Rijn- 
en Maas-estuarium gedurende de 15e en vroeg-16e eeuw, maar raakte door overstuiving 
in onbruik. Een gevonden muntje van een nieuw type dateert uit de periode 1506-1520 en 
geeft een post-quem datering voor het passeren van de grote Polanen parabool. We hebben 
kunnen reconstrueren met welke snelheid het front van deze parabool over het Oud Duin-
landschap schoof. Non-destructieve archeologie (zonder opgraven) kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de reconstructie van de landschapsgeschiedenis van duingebieden 
over een aanzienlijke tijdsspanne. 
Het herstel van ‘grijs duin’-gebieden door dynamische processen als verstuiving lijkt hier 
belangrijker dan de zeer lokale aantasting van het archeologische erfgoed, dat hier onder 
Jonge Duinen begraven ligt. Die aantasting leidt echter wel tot waardevolle gegevens. 
Door Bert van der Valk en Frans Beekman
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bolle kant naar het ZO gericht is. De stuifkuil groeit nog 
steeds, zowel in de lengte (in de baan van de wind) als 
in de breedte. 

Een van de redenen waarom we hier een artikel aan 
wijden is dat indertijd met het afgraven van het 
Monsterse Geestje er geen tijd was om aandacht te 
besteden aan het middeleeuwse oppervlak. Er was 
zoveel prehistorische archeologie te documenteren 
dat de Middeleeuwen erbij inschoten (Stuurman 1965, 
1976). Nog een reden om de stratigrafie van de kuil op 
te nemen is dat de stuifkuil binnen de grote parabool 
van het Polanenduin ligt (zie voor uitleg Beekman & 
Van der Valk 2009 hun Fig. 1 en begeleidende tekst). 
Daarmee wordt het interessant de archeologie van dit 
kleine kijkgat te vergelijken met een site net buiten 
de grote parabool: het Paardenwed, een kunstmatig 
gegraven, maar inmiddels weer dichtgemaakte 
veedrinkpoel aan de westzijde van het infiltratiegebied 
Solleveld van Dunea (Van der Valk & Van der Meer 
2003). 
Onze onderzoekshypothese was de volgende: binnen  
de grote parabool van het Polanenduin moet de 
overstoven bodem een ouder potscherven-gezelschap 
bevatten dan erbuiten: erbuiten kon landgebruik 
gewoon doorgaan terwijl dat op de locatie van 
stuifkuil niet meer kon door de overstuiving. Dan gaat 
het er verder om: hoeveel ouder? En welke betekenis 
voor de landschapsvorming en de archeologie hebben 
die ouderdomsverschillen?

Het duingebied Solleveld kent weinig verstuiving. Het 
ligt grotendeels vastgelegd in vegetatie en als er wat 
verstuift is het lokaal en zeer plaatselijk. Een uitzon-
dering vormt de stuifkuil die kort geleden vlak ten 
noorden van de Bloedberg ontstond (Fig. 1). 
 In 2010 werd deze stuifplek, ca. 50 m ten noorden van 
de Bloedberg voor het eerst door ons bezocht. Toen 
lagen er ca. tien middeleeuwse scherven op de bodem, 
die we toen niet verzameld hebben. De kuil is sindsdien 
verdiept en verlengd (in de richting van de loefzijde van 
de overheersende windrichting, dus naar het noordoos-
ten) en er kwamen steeds meer aardewerk scherven aan 
het licht. Ook is daardoor aan de lijzijde van de kuil een 
lange en brede zandwaaier ontstaan die terecht komt in 
een plukkig, door de wind geschoren esdoornbosje.  
Zie voor een sfeerbeeld van de stuifkuil de voorplaat 
van deze aflevering van Holland’s Duinen.

De trekvogelwaarnemers Harry van Olsteijn en Ton van  
Schie verschaften informatie met betrekking tot de 
ontwikkeling van de stuifkuil. Pas sinds 2005 is hij zich 
aan het verdiepen en verlengen. Daarvoor was hij 
altijd aanwezig maar niet erg actief. We vermoeden dat 
paarden het oppervlak verstoord hebben en de flanken 
van de kuil hebben afgetrapt en dat vervolgens de wind 
haar werk gedaan heeft. Het diepst uitgestoven kuildeel 
ligt in het westen op ca. + 1 m NAP en is nu ca. 40 m 
lang. In het verlengde daarvan naar het oosten, ligt 
een minder diep uitgestoven deel, van ca. 30 m lang. 
Het totaal heeft de vorm van een banaan waarvan de 

Figuur 1. Satellietfoto van het deel van Solleveld dat ten westen van het pompstation van Dunea ligt. De verstuiving bij de Bloedberg is het  
grotere witte vlak ten westen van de Schelpweg. Bron: Google Earth 2013.
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Ruim 300 jaar later in 1712 werd de gedetailleerde Kaart 
van Delfland door de landmeter Nicolaas Cruquius 
getekend, die zeer veel informatie over het landschap 
geeft (Fig. 3). Er zijn weinig binnenduinen in Nederland 
die zo nauwkeurig kunnen worden beschreven. Boven
dien hebben we dankzij de archeologische vondsten 
de mogelijkheid de landschapshistorie scherper de 
dateren. We beperken ons tot de Monsterse Geest (waar 
de Bloedberg nu ligt) en het aangrenzende Polanenduin 
in de huidige gemeente Westland.

Het ambacht van Monster anno 1378
Tussen de huidige Haagweg/Monsterseweg en de 
kustduinen lag allereerst kwartier XI tot de Rijnweg. 
Tegen Loosduinen (omgeving Ockenburgh) lag een 
vrij groot gebied, van 42 ha ‘clingen’, waarmee de met 
heide en struiken begroeide Oude Duinen werden 
bedoeld. In 1712 heet een dergelijk landschap dichter 
bij Den Haag ‘klingen en geestlanden’. Ten zuiden van 
de Banweg (Haagweg/Monsterseweg) lagen in kwartier 
X enkele percelen ‘geest’ van 0,5 tot bijna 5 ha groot, die 
als onvruchtbare zandgrond waarschijnlijk een lagere 
aanslag kregen, maar wel in agrarisch gebruik waren. 
Tussen de Rijnweg, waarvan overigens bij de watertoren 
en in Monster nog een deel bestaat, en het Hazepad 
langs de grafelijke kustduinen, lag kwartier XII. Helaas 
hebben de kwartieren in het meetboek geen naam. Wel 
wordt bij het laatste kwartier vermeld dat ‘na ouden 
coustumen 2 morgen voor 1 morgen’ geldt. Traditioneel 
hadden de duinboeren hier dus een reductie van 50% 
op de polderlasten of het morgengeld, omdat de hoger 
gelegen duingronden nu eenmaal minder opbrachten 
dan de lagere kleigronden. Vrijwel al het land is in 1378 
in cultuur, maar aan de zeekant van de huidige Schelp
weg liggen nog ‘clingen’ van zeven morgen (ca. 6 ha), 
die vermoedelijk werden beweid. Dwars op de Rijnweg 

Geschiedenis van het landgebruik op de 
Monsterse Geest 

In het Solleveldnummer van Holland’s Duinen nr. 53 
beschreven we het duinlandschap tussen Loosduinen en 
Monster (Beekman & Van der Valk 2009). Het is bijzonder 
dat er voor dit gebied een vroegmiddeleeuws register van 
het grondbezit ten behoeve van de belasting is bewaard 
gebleven. Gebruikmakend van dit Meetboek van Monster 
uit 1378 maakte Herman van der Meer een reconstructie
kaart van het landschap met wegen, wateringen en de 
mogelijke plaats van ruim tien boerderijen (Fig. 2).

Figuur 2.  Reconstructiekaart 1378. 
Legenda: 1. bestaande weg  2. veronderstelde weg  3. watering  
4. deelgebied Segbroek  5. Jonge Duinen  6. Oude Duinen  7. geest.  

Figuur 3. Gedeelte van de Kaart van Delfland tussen Solleveld en Ter Heijde door Nicolaas Cruquius (1712). Oorspronkelijke schaal 1 : 10.000. 
Rood omcirkeld: boerderij Geesterwijk, blauw omcirkeld: boerderij Zolle Velt (=Solleveld).
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Duinoverstuiving
Aan het einde van de Middeleeuwen verlegde de 
kustlijn zich meer dan een kilometer landinwaarts en 
moest het vissersgehucht Ter Heijde telkens worden 
verplaatst. Vanaf het einde van de 15e eeuw teisterde 
de zee een eeuwlang zwaar de Delflandse kust. De 
stormvloeden van 1477, 1509, 1514, 1530, 1532, 1552 
en 1570 deden de duinen afslaan. Het zeewater kwam 
in 1570 in Scheveningen zelfs hoger dan in 1953. Door 
afslag gevolgd door overstuiving verdwenen straten 
en huizen in de kustdorpen. Volgens een onderzoek 
uit 1494, dat de woningsituatie in Holland vergeleek 
met het jaar 1477, was in Monster het aantal woningen 
verminderd van 410 tot 180 (Naber 1970). Dat mogen 
we onder meer toeschrijven aan de gevolgen van de 
kustafslag in Ter Heijde. We zien deze erosie als de 
natuurlijke oorzaak van de duinvorming. Vanuit de 
beschadigde kust waaiden er paraboolduinen naar bin
nen. De grote parabool die op de kaart zichtbaar is als 
een serie hoogtelijnen is het Polanenduin (Fig. 4). Ten 
oosten van de Schelpweg ligt dit duin er nog steeds, 
aan de noordoostkant begrensd door een samengesteld 
kamduin met een hoogste top van 10 m + NAP. Ook 
ten noordwesten van Monster ontstond een vrij grote 

lagen de nog bestaande Molenweg, Polanensteeg en de 
Oudenburgerlaan (later verbasterd tot Oorberlaan), de 
laatste op de huidige gemeentegrens van Westland en 
Den Haag.

Het cultuurland in de zandkwartieren XI en XII was zeer 
versnipperd (278 percelen). Van de boerenbedrijven was 
70% kleiner dan 1 ha en 32% zelfs kleiner dan 0,5 ha. 
Het waren vermoedelijk gemengde bedrijfjes met kleine 
‘weidekijn’ en ‘ackerken’. Er was sprake van pachters 
en eigenaren, de bevolkingsdruk was er hoog en de 
opbrengst laag. Dat had te maken met de beperkte hoe
veelheid mest, een eeuwig probleem in het duingebied.

In de directe omgeving van de huidige Bloedberg lagen 
in 1378 twee boerderijen. Ten zuiden van een (naam
loze) watering die in de richting van de Maas liep, en 
vlak naast de Polanensteeg, lag de boerderij van Claes 
Zeelander, die in drie percelen 5,5 ha pachtte. Dichter 
bij de Rijnweg (waar nu het fietspad langs de Slaperdijk 
ligt) woonde Florys Jongeken. Het is wel heel bijzonder 
dat de gevonden scherven voor een deel gekoppeld 
kunnen worden aan een bepaalde duinboer uit de 
tweede helft van de veertiende eeuw!

Figuur 4. De hoogtekaart van het duingebied laat uitstekend het huidige reliëf van de duinen tussen Ter Heijde en de watertoren van Monster 
zien. Het Polanenduin tekent zich als een fraai boogdeel af tussen huidige zeereep en de Haagweg. Kaart door Karin Rood, Dunea 2014.
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18e eeuw ophield van betekenis te zijn en de Banweg 
(nu de Haagweg/Monsterseweg) steeds meer gebruikt 
werd voor het doorgaande verkeer. Dicht bij de voor-
malige Rijnweg zijn bij het Paardenwed vele scherven 
gevonden, die verder in dit artikel nader besproken 
zullen worden. In de 17e eeuw staat op oude kaarten 
ten noorden van de Rijnweg voor het eerst ‘De Gheest’ 
geschreven. Op Cruquius’ kaart uit 1712 staat ten 
noordoosten van Monster ‘De Groote Geest’ geschreven 
(Fig. 3). Op de bodemkaart van het Westland zijn dat 
daar vochtige duinzandgronden, uitlopers van de Oude 
Duinen op een oude strandwal. Afgaande op de topo-
grafische kaart zal de oorspronkelijke geest van Monster 
een langgerekt ovaalvormige akkercomplex tussen de 
Molenstraat en de Rijnstraat zijn geweest van 2 km lang 
en 250 m breed. Dat is vergelijkbaar met de geesten 
van Rijswijk, Die Haghe en in Kennemerland. Het lijkt 
erop dat na de Middeleeuwen de naam ‘geest’ zich naar 
het land noordelijk van Monster heeft verplaatst en de 
betekenis kreeg van droog, onvruchtbaar binnenduin.

overstuiving, het Copierduin, tot vlak voor de Rijnweg. 
Dit duin komt hierna nog ter sprake, het was in bezit 
van een familie met die naam.

Na de passage van dit Jonge Duin was het oude 
cultuurland bedekt met een zwak golvend zandpakket 
met sterk wisselende dikte en waren de boerderijen 
verdwenen. Op een kaart uit 1691 is tussen de huidige 
Bloedberg en de Slaperdijk nog één boerderij te zien, 
waarvan de windkerende houtwallen in 1712 zijn 
getekend. Ook de boerderij Geesterwijk hield het nog 
lang vol. Deze duinoverstuiving had ook effect op de 
Rijnweg die door het stuifzand op een paar plaatsen 
geblokkeerd raakte. Op de kaart van Floris Balthasars 
uit 1611 is te zien dat het Polanenduin dan de Rijnweg 
is gepasseerd en tot de Haagweg ligt. Nog in 1690 
spreekt een keur van Delfland over ‘het verwijderen 
van zand van de weg bij de duinen van Polanen’. Het is 
opvallend dat men het stuivende duinzand zeewaarts 
van de Haagweg niet wist te stoppen. Het gevolg van 
de duinoverstuiving was dat de Rijnweg in de 17e en 

Figuur 5. Polanenduin voorgesteld als konijnenwarande (1615) in het Kaartboek van de domeinen in het Westland, vervaardigd door landmeter 
Floris Jacobszoon. Let op de konijnen in het duin en de boerderij van de duinmeier met twee hooibergen. De Heerweg is nu de Haagweg.
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Duinbegrazing door konijnen en koeien
Het Polanenduin tot de oude gemeentegrens van 
Monster en Loosduinen zat vol met konijnen. Deze 
knaagdieren werden regelmatig gejaagd voor hun bont 
en vlees. Daartoe waren de duinen tussen Monster en 
Scheveningen in grote stukken verdeeld, die verpacht 
werden door de Staten van Holland. Tussen de molen van 
Monster en de grens met Loosduinen lag het ‘Tweede 
Westduyn’. Iedere duinpartij of konijnenwarande (Fig. 5) 
had een duinmeier op een aangrenzende boerderij. In 
dit geval was dat vermoedelijk Zee-Rust, ten zuiden 
van de Haagweg naast de huidige Plaats Langeveld. In 
1668 besloten de Staten van Holland alle duinen in hun 
gewest volledig konijnenvrij maken, maar dat lukte door 
de vele tegenstelde belangen uiteindelijk niet.

De Monsterse Geest is na de passage van het Polanen-
duin eeuwenlang hobbelig grasland gebleven op 3 tot 
5 m + NAP. Op deze ‘voorduinen’ graasden koeien onder 
toezicht van een koeienwachter. Op de kaart van 1712 
staat voor de huidige zeereep en rij ‘schutpalen’. Die 
palen stonden er vanaf de zestiende eeuw en duidden 
dus op beweiding. Kwamen er toch koeien in de hogere 
duinen bij de zeereep, dan trapten ze het zand los en 
vraten de helm op. De schutter ving zo’n beest dan op. 
Tegen betaling van een boete kon de duinboer zijn 
koeien uit de schutskooi ophalen. Volgens dezelfde 
kaart waren de valleitjes bij de latere Bloedberg bebost 
geraakt. In het Copierduin of ’t Kopier tussen Ter Heijde 
en Monster ligt in 1750 een ‘duinsteede’ (duinboerderij) 
met acht morgen schrale geestgrond (6,8 ha) die wordt 
beweid. Over dit duin schrijft Jan Kops in de ‘Tegen-
woordige Staat der Duinen in het voormaalig gewest 
Holland’ (1798). Het ‘is eene vlakke en schoone weide 
voor Runder Vee, waartoe het ook gebruikt wordt: in 
den jaare 1796 hebben er Militairen gecampeerd, tot 
nadeel van deeze weide’. Anderhalve eeuw later in 1940 
zullen opnieuw soldaten veel schade veroorzaken in de 
lage duinen tussen Monster en Loosduinen. 

Negentiende en twintigste eeuw
Omstreeks 1800 was de kust zodanig achteruit gegaan 
dat het Hoogheemraadschap Delfland in 1826 overging 
tot de aanleg van een reservedijk. Deze Slaperdijk van 
2,8 km kwam tussen boerderij de Zyp bij Ter Heijde en 
het hoger gelegen Polanenduin te liggen. De grond 
van het tracé werd onteigend en een vijftal boerderijen 
afgebroken. Ook het gasthuis van Monster werd 
gesloopt. Het zand voor de dijk werd dichtbij gewonnen 
in het Copierduin, dat geheel is afgegraven. De boerde-
rij Geesterwijk (Fig. 3) met bijbehorend wallencomplex 
tussen de Slaperdijk en de Rijnweg (vergelijkbaar 
met een dergelijk complex bij boerderij Solleveld) is 
vermoedelijk toen ook verdwenen. Op de plek van deze 
boerderij zou later camping Molenslag komen.

Gouden muntsieraad uit de Laat-Romeinse tijd 
Voor de aanleg van de inlaagdijk achter Ter Heijde 
in 1826 was veel zand nodig en daartoe werd het 
Copierduin noordelijk van de huidige Achterweg bij 
Monster op de schop genomen. Bij de bewerking 
van de geestgrond in het afgegraven duin werd in 
1831 een uniek muntsieraad gevonden. De gouden 
aureus van de Gallische tegenkeizer Victorinus (268-
270) is gevat in een achtkantig opengewerkt mon-
tuur met een verticaal geribd lusvormig ophang oog. 
De voorzijde van de munt laat de keizer zien, de 
keerzijde toont hem met een knielende vrouw die 
Gallia voorstelt. De licht golvende rand van het 
gouden montuur is afkomstig uit de Rijnprovincie. 
Het gouden medaillon verkeert in een uitzonderlijk 
goede staat (nu in De Nederlandse Bank; zie ook 
Zadoks-Josephus Jitta, 1957). 

Figuur 6. Gouden muntsieraad uit de Laat-Romeinse tijd 
gevonden in het afgegraven Copierduin tussen Monster en  
Ter Heijde in 1831. Foto’s: Nationale Numismatische Collectie, 
De Nederlandsche Bank.
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Rotterdam’ hier een groot logeerhuis. Deze joodse 
vakantiekolonie had met moeite een plaats gevonden 
aan de Hollandse kust. Er kwamen ook een paar barak-
ken, waar in de meidagen van 1940 militairen van de 3e 
compagnie van het Regiment Jagers waren gehuisvest. 
Deze soldaten verdedigden het vliegveld Ockenburgh 
bij Loosduinen. Na hevige gevechten en grote verliezen 
moesten ze uiteindelijk capituleren (www.vliegveld-
ockenburg.net).

In de crisisjaren na 1930 ontwikkelde de gemeente 
Monster plannen voor een duinpark. Burgemeester G.W. 
Kampschoër lanceerde een werklozenproject dat moest 
leiden tot een bosrijke omgeving tussen het Molenslag 
en de Schelpweg. Naast een forse beplanting waren er 
plannen voor een vijver, een hertenkamp van 2,5 ha, en 
verder wandelpaden en een uitkijkpost. Het ging om 
totaal om ruim 55 ha met een vijftal toegangswegen. 
Omstreeks 1935 werd hier een fietspad vanuit Kijkduin 
aangelegd, dat na 1980 onder de duinverzwaring is 
verdwenen. De werken werden uitgevoerd door de 
Nederlandsche Heidemaatschappij. Het lijkt dat de 
Hoekse Bosjes bij Hoek van Holland als voorbeeld van 
dit plan hebben gediend.

Het duinland ten zuiden van de Slaperdijk werd in de 
negentiende eeuw het Monsterse Geestje genoemd. 
Het is tussen 1962 en 1964 afgegraven voor de kassen-
bouw, waarbij veel archeologische waarnemingen 
zijn gedaan. Het dorpje Ter Heijde lag sinds 1826 zeer 
kwetsbaar tussen de smalle zeereep en de Slaperdijk. 
Bij een doorbraak zou van hier het lage polderland van 
Zuid-Holland kunnen overstromen.
Ten noordoosten van Ter Heijde en zeewaarts van de 
Slaperdijk lagen in de negentiende eeuw nog steeds 
duinen. De wandelaar ‘A.G.’ (dr. A.J.M. Garjeanne) 
beschrijft dit landschap in het tijdschrift De Levende 
Natuur van 1897. Vlak bij Ter Heijde ziet hij aardappel-
landjes: ‘smalle dijkjes doorkruisen dit veld en bewaren 
de akkers voor verstuiven’. Daarna volgt een vlak duin 
‘waar koeien onder toezicht van een hoeder een uitge-
strekte maar schrale weide vinden’. Dat is de Monsterse 
Geest. Tenslotte ligt er dan het echte duinland met 
‘hooge toppen en diepe dalen’ en dat is – enigszins 
overdreven – het Polanenduin. 

Na 1900 kwam bij Ter Heijde in de lage duinen een 
bescheiden recreatieve ontwikkeling op gang. Al in 
1905 opende de ‘Israëlitische Gezondheidskolonie 

Figuur 7. Gedeelte van de kaart ‘Boschplan ten N.W. van Slaperdijk’ (1938) met centraal de latere Bloedberg. Oorspronkelijke schaal 1 : 2000. 
Archief Hoogheemraadschap Delfland, RAD, inv.nr. 15668.
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voor bewoners moest 50 cent kosten, voor mensen 
van buiten de gemeente echter een gulden. Kinderen 
zouden eigenlijk op het strand moeten spelen, maar 
mochten onder geleide uiteindelijk gratis het duinpark 
in.
In de meidagen van 1940 werd hier tijdens de oorlogs-
handelingen veel verwoest. De Duitse bezetters hebben 
er later danig huisgehouden. Veel beplanting verdween 
door droogte en een duinbrand. Ondanks deze rampen 
is er hier en daar nog wat over van de beplantingen uit 
1938 en 1939. Het terrein viel weer snel terug tot de toe-
stand van arme duingrond, geplaagd door harde zilte 
zeewind, waar van nature niet zo veel groeit. Het gebied 
werd weer een schrale duinweide. Van cultuurlandschap 
was het opnieuw een natuurlandschap geworden dat in 
1996 zelfs werd uitgeroepen tot Natura 2000-gebied.

Archeologisch onderzoek bij de Bloedberg

Gebruikte methode
Het onderdeel van de veldarcheologie dat we hier beoe-
fenen wordt veldverkennning of ‘rescue-archeologie’ 
genoemd. Het komt erop neer dat met non-destructieve 
methoden (dus niet door middel van opgraven maar 
door middel van waarnemingen te doen in het veld) de 
gegevens gedocumenteerd worden. Het is verrassend 
hoeveel gegevens je op deze manier kunt verzamelen. 
Een nadeel is er wel: je moet wat geduld hebben en: 
je moet van puzzelen houden. Om de gegevens voor 
dit artikel bij elkaar te krijgen hebben we 8 x veldwerk 

Op 9 mei 1938 startte de aanleg van het ‘recreatieoord’ 
met een spa, die was verzilverd en tien gulden had 
gekost. In 1938, 1939 en 1940 is hier door tientallen 
werklozen gewerkt. Volgens de lijsten van aangekocht 
plantmateriaal gingen het eerste jaar meer dan 200.000 
jonge bomen en struiken de grond in, waaronder 66.000 
Oostenrijkse dennen, 19.000 Corsicaanse dennen, 
29.000 eiken, 29.000 esdoorns, 11.000 lijsterbes- en 
11.000 vlierstruiken en nog 15 andere soorten. In 1939 
ging het om 66.000 struiken en bomen van wel 40 
soorten, waaronder berberis, meidoorn, zwarte den, 
vuilboom, krentenboom, kardinaalsmuts en sneeuwbal. 
De kern van een bosbeplanting moest bestaan uit 
naaldhout met daaromheen loofhout met enig naald-
hout en tenslotte loofhout (Fig. 7).

In de vergunning van dijkgraaf en hoogheemraden van 
Delfland stond dat het duinpark geheel moest worden 
afgerasterd. De afstand tot de ‘zeewaterkeerende 
duinregel’ ofwel zeereep was 30 meter. De uitvoerder 
moest waken tegen zandverstuivingen en het konijn 
moest worden ‘verdelgd en uitgeroeid’. De aanleg van 
de uitzichtheuvel vergde 3000 kubieke meter grond, die 
in de omgeving werd gewonnen. Met ‘bloed, zweet en 
tranen’ kwam zo de Bloedberg tot stand! In drie jaar heeft 
een en ander meer dan 14.000 gulden gekost (Fig. 8).

Van de vijver en het hertenkamp kwam niets terecht. 
In 1940 was de bebossing voor het grootste deel 
uitgevoerd. In de gemeenteraad van Monster werd lang 
gesproken over de toegang tot het park. Een jaarkaart 

Figuur 8. Kruiende arbeiders bij de Bloedberg in wording, krantenknipsel 1938. Historisch Archief Westland M-001238.
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Scherven in een duinvallei: een bijzondere 
vondstproblematiek
In actief stuivende secondaire duinvalleien in het duin 
vindt men geregeld potscherven en ander materiaal 
uit een jong verleden, dat gekoppeld kan worden 
aan het gebruik als tuinland of aardappelakkertje. Er 
zijn echter ook uitgestoven duinvalleien met oudere 
scherven (Romeins of nog ouder, tot middeleeuws of 
nog jonger). Om zo’n kuil gaat het bij de Bloedberg. 
De huidige ‘jonge’ duinen van de Nederlandse kust 
zijn in het verleden over oudere duinen heengewaaid. 
Na vele eeuwen kan door uitstuiving en secondaire 
valleivorming het oude niveau opnieuw aan de 
oppervlakte komen. Soms betreft het cultuurland 
dat ooit was bemest, gemengd met huisafval. Al het 
organische materiaal uit dat huisafval verteert op de 
harde elementen na, zoals potscherven, bot en een 
enkel muntje of stukje metaal. Deze zaken komen 
door uitstuiven binnen bereik van archeologisch 
onderzoek. Tenminste, als je er op tijd bij bent. Oud 
bot valt binnen één winter in kleine stukjes uiteen en 
prehistorische potscherven verkruimelen waar je bij 
staat.
We kunnen ervan uitgaan dat de plaatsbepaling 
van die resten volgens de x- en y-coördinaten niet 
is veranderd. De ligging ten opzichte van NAP, de 
z-coördinaat, is vaak wel gewijzigd, doordat het zand 
wegwaaide en de scherven met de dalende bodem 
van de kuil naar beneden zakten. Oude, meestal 
donkere bodems met daarin de scherven, raken 
zo doorstoven. Op die manier kan er materiaal uit 
diverse tijdperken geconcentreerd zijn op de bodem 
van zo’n stuifkuil, in een zogenaamd keienvloertje. 
Het proces van blootwaaien kan zich ook herhaald 
hebben en dat is dan soms aan de scherven te zien: 
die zien er in zo’n geval sterk afgeschuurd uit. In 
de naastliggende duinwand kunnen vaak de oude 
bodems en oorspronkelijke cultuurniveaus met 
archeologische resten worden herkend, zodat de 
stratigrafie van het doorstoven profiel kan worden 
opgetekend. 

uitgevoerd, waarbij soms een kort bezoek voldoende 
was (‘niets veranderd’) maar ook weleens een halve 
dag besteed werd aan het opnemen van het profiel 
van een net uitgestoven duinpan. Het puzzelen bestaat 
in dit geval vooral uit het bijeen verzamelen en in 
context zetten van archeologische, geologische en 
landschappelijke gegevens. Een bijzonder aspect is het 
interpreteren van de vondsten in zo’n stuifkuil, want 
alles wat zwaarder is dan de gemiddelde zandkorrel 
in zo’n kuil blijft liggen, ook jongere vondsten uit 
een hogere bodemlaag die uiteraard voor verwarring 
kunnen zorgen. Het is dus de kunst de vondsten aan het 
aanwezige bodemprofiel te verbinden. Met wat ervaring 
gaat dat goed. 

Profielbeschrijving van de wand van de stuifkuil
De naar het zuidwesten gekeerde wand van de stuifkuil 
is opgenomen en kan beschreven worden als relatief 
dunne Jonge Duin-afzettingen op Oud Duinzand met 
een sterk ontwikkelde bodem (Fig. 9). In de wand zijn 
een drietal bodemcomplexen zichtbaar, gescheiden 
door stuifzandlagen. Het gehele profiel is kalkloos, zowel 
bodemhorizonten als tussenliggende zandlagen. Daaruit 
kan onmiddellijk een opmerkelijke conclusie getrokken 
worden: niet alleen het Oude Duinzand maar ook het 
Jong Duin is geheel kalkloos. Dat laatste bestaat blijkbaar 

Figuur 9. Profieltekening van de noordwand van de stuifkuil vlak bij 
de Bloedberg. De schaalstok geeft meters boven NAP aan; nummers 
van opgenomen profielen in blauw, van aanwezige bodems in rood. 
Onderin bevindt zich de dikke bodem 4. Het zand onder de bodem 4 
is wit uitgeloogd. Bodem 4 bevat veel aardewerkscherven (>900 tot 
begin 2014), soms wat sterk verweerd bot, en enkele meer bijzondere 
vondsten waaronder een zeer klein muntje (zie tekst). 
De bodemlaag vertegenwoordigt zeker 1500 jaar bodemvorming 
tussen de late IJzertijd en het einde van de Middeleeuwen. Boven deze 
bodem ligt een aantal zandlagen, waartussen en waarop dunne, zeer 
licht humeuze bodempjes liggen. In die bodempjes worden alleen 
post-middeleeuws en zeer jonge aardewerkscherven gevonden. Deze 
bodempjes vertegenwoordigen slechts honderd tot een paar honderd 
jaar. De lagen in het profiel worden in de tabel in detail beschreven. 
De diepst gemeten niveau van uitstuiven ligt op 0,94 m + NAP (juni 
2012). Tekening L. van der Valk.
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Tabel 1. Laagbeschrijving profiel stuifkuil Bloedberg opname door L. van der Valk. NB: alle lagen zijn kalkloos, vele malen getest met 10% HCl. 
Afmetingen korrelgrootte in mµ. De bodems 1 en 2 bevatten geen archeologica bij de profielopname op 2 juni 2012.

diepte t.o.v.  
bovenzijde bodem

lithologie, korrelgrootte kleur interpretatie opmerkingen

Bovenste bodemprofiel (0, 1, 2, locatie 1 in Fig. 9; ca. 4,3 tot 4,55 + NAP)

0-2 zand donker grijs bodem 0 recente bodem

2-20 zand, 180-250, 
licht humeus

geel stuifzand ondergrens zeer onregel-
matig (bioturbatie)

20-28 zand, licht humeus grijs bodem 1

28-35 zand, 125-180, 
zeer licht humeus

licht grijs onderkant bodem ondergrens onregel-
matig

35-55 zand, 150-210 geel stuifzand grof gevlekt

55-60 zand, 125-180 grijs bodem 2

60-100 zand, 125-210 geel stuifzand

Middelste bodemprofiel (3, locatie 2a in Fig. 9; ca. 2,0 tot 2,5 m + NAP)

-5-0 zand geel stuifzand

0-6 zand, zeer licht humeus grijsgeel bodem 3

6- 12 zand geel stuifzand

Middelste bodemprofiel (3, locatie 2b in Fig. 9)

-10-0 zand, 125-180 geel stuifzand

0-5 zand, 125-180, 
zeer licht humeus

lichtbruingeel bodem 3

5-70 zand, 125-180 geel stuifzand

Onderste bodemprofiel (4, locatie 3 in Fig. 9; 1,3 tot 1,8 m + NAP)

-5-0 zand, 180-250 geel stuifzand jonge duinen

0-26 zand, zeer licht humeus, 
125-180

lichtgrijsbruin bodem 4 
op oud duinzand

roestvlekken

26-31 zand, 150-210 witgrijs stuifzand wolkerig

31-36 zand, 125-180,  
zeer licht humeus

grijs bodem

36-51 zand, 125-180 witgrijs stuifzand wolkerig

51-53 zand, zeer licht humeus, 
125-180

grijs bodem 4

53-57 zand, 125-180 grijs stuifzand humeuze vlekjes

57-71 zand, 150-210 witgrijs stuifzand egaal

uit door bodemvorming ontkalkt en omgewerkt Oud 
Duinzand. Dit is zo bijzonder omdat het Jonge Duinzand 
meestal kalkrijk is, zeker zo dicht bij de kust. 

De drie bodemprofielen zijn met behulp van de 
aangetroffen archeologica als volgt gedateerd van oud 
(onder) naar jong (boven): 
Bodem 4: Prehistorisch t/m middeleeuws: het zand 
heeft onder de bodem een gebleekte wit-grijze kleur;

Bodem 3: Boven de bodem met de middeleeuwse scher-
ven ligt een pakket geelwit stuifzand met een bodem 3 
uit de Nieuwe tijd;
Bodem 2, 1 en 0: Op verschillenden gele stuifzand-
lagen liggen deze zwak ontwikkelde bodems: deze zijn 
recent. Ook nu weer ontstaat een nieuw pakket geelwit 
stuifzand als gevolg van de recente verjonging van de 
stuifactiviteit, ditmaal buiten de kuil, waarop nog geen 
bodemvorming heeft plaatsgevonden. 
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dat daarvan veel terug te vinden is in de geschiedschrij-
ving, vinden wij op zijn minst opmerkelijk. Misschien 
kwam dat omdat er een onmiddellijk beschikbaar 
alternatief aanwezig was: de Banweg (de huidige 
Monsterseweg). 

Bodems 2, 1 en 0
Op de overstuiving ontwikkelde zich een duidelijke 
bodem 2 met weinig scherven. De archeologica in 
deze bodem bestaan uit wat scherven roodbakkend 
aardewerk, een enkel geel baksteentje, enkele delen 
van pijpenstelen en een enkele pijpenkop uit de 17e-18e 
eeuw, en wat koeienbot. Kijken we op de kaart van 
Cruquius (1712) dan zien we in deze buurt een vervallen 
boerderij, en vooral grasland, met een paar beboste val-
leitjes. De schutpalen op de kaart van Cruquius (Fig. 3) 
wijzen ook op een graasland-functie van het gebied. 
Na deze landschappelijke rustfase wordt het weer wat 
dynamischer: er vindt enige stuifactiviteit plaats in de 
19e-20e eeuw, waarbij weer wat reliëf wordt gevormd. 
Waarschijnlijk is het een combinatie van kusterosie en 
van de toenemende invloed van de zeewind geweest 
die deze stuiffase heeft veroorzaakt. Het lijkt niet 
waarschijnlijk dat er sprake van verwaarlozing van de 
kust geweest is gedurende deze twee eeuwen, omdat 
bekend is dat er veel aandacht werd besteed door het 
Hoogheemraadschap Delfland en vanaf einde 18e eeuw 
door de opkomende gecentraliseerde Rijkswaterstaat. 
Het schrale land liet eigenlijk alleen maar een dunne 
bezetting met grazend vee toe; even teveel druk en 

Hierna wordt een samenvatting van de landschapsont-
wikkeling ter plekke van de stuifkuil gegeven, per stuif-
fase. Elk van de stuiffasen is afgesloten met een bodem.

Bodem 4
Oud Duin (Laag van Voorburg) afgesloten met sterk 
ontwikkelde bodem. Deze bodem is plaatselijk 
brokkelig, waarschijnlijk door ploegen of spitten. 
De aardewerk assemblage vertoont: Late IJzertijd, 
Romeins (samen ca. 38 scherven), Vroegmiddeleeuws 
(20 scherven), middeleeuws aardewerk (> 850 scher-
ven) en documenteert hiermee een ruime 1500 jaar 
bodemvorming. Een vondst van tufsteen en 23 stukjes 
basaltlava (vulkanische maalsteen afkomstig uit de 
Eifel, Duitsland) interpreteren we ook als middeleeuws 
vanwege het zeer grote aantal middeleeuwse scherven 
op deze locatie ten opzichte van aantal Romeins-tijdige 
en IJzertijd scherven. 
Vanuit de overstuivingsgeschiedenis is het interessant 
te kijken naar de datering van het jongste soort aarde-
werk. In dit geval is dat het zgn. spaarzaam geglazuurd 
roodbakkend aardewerk, zoals dat aan het eind van 
de middeleeuwen in vrijwel elke Hollandse stad werd 
gebakken. Het betreft hier 117 scherven, een flink aan-
deel in het totaal. Enkele scherven Langewehe en vroeg 
Siegburg steengoed (zonder glazuur) ondersteunen een 
laat-middeleeuwse datering. Belangrijk is dat er tevens 
een zeer klein witmetalen muntje (doorsnee 16,8 mm, 
gewicht 0,41 gram) werd aangetroffen (Fig. 10). Het is 
een penning geslagen ten tijde van het vroege koning-
schap van Karel V (periode 1506-1520; zie Van Beek en 
Beekman, 2014). 

Bodem 3
De combinatie van de informatie van ouderdom van 
de jongste potscherven en van het muntje leidt tot 
de conclusie dat de locatie van de stuifkuil bij de 
Bloedberg in de eerste decennia na 1500 is overstoven 
met duinzand. Opvallend is dat het zanddek dun is; het 
meeste verstoven zand komt in de grote parabool van 
het Polanenduin terecht. De huidige afmetingen van 
deze parabool zijn 600 m op dwarsdoorsnede loodrecht 
op de voortplantingsrichting die naar het oostnoord-
oosten gericht was. De parabool is ongetwijfeld groter 
geweest, maar hij is aan beide staarten verdwenen. 
Langs de zee is kusterosie hiervan de oorzaak (we 
weten dat er tussen 1600 en 1950 ongeveer 1,5 km kust 
verdwenen is ter hoogte van Ter Heijde, maar daarvoor 
natuurlijk ook al) en aan de landzijde afgraving aan de 
zeezijde van de Monsterseweg. 
Wanneer we dit inzicht combineren met de informatie 
uit de eerste kaart van het gebied (de Balthasars’ kaart 
van 1611) dan is duidelijk dat het Polanenduin inder-
daad in de loop van de 16e eeuw de Rijnweg overstoven 
heeft. Dat zo kort geleden een stuifduin een zeer 
belangrijke verkeersweg gestremd kan hebben zonder 

Figuur 10. Het muntje (een penning) gevonden op de middeleeuwse 
bodem onderin de stuifkuil nabij de Bloedberg. Het muntje is geslagen 
tijdens het vroege koningschap van Karel V periode 1506-1520. 
De munt is van een tot nu toe onbekend munttype (zie Van Beek en 
Beekman, 2014). Diameter 16,8 mm, 0,41 g laag gehalte zilver. 
Foto’s: Herman Gerritsen, Rotterdam. 

Figuur 11. Het muntje (ook een penning) gevonden op locatie 
Paarden wed net buiten de grote Polanen-parabool; 
het dateert uit het koningschap van Karel V periode 1544-1552. 
Foto: Herman Gerritsen, Rotterdam.
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deleeuwse aardewerkgroepen zoals dat ook verwacht 
werd (Fig. 12 a en b), maar er zijn toch verschillen aan 
te wijzen, zelfs over de korte periode waarmee we 
rekenen (80-100 jaar). We concentreren ons hierbij op 
de aardewerkgroepen die in deze periode algemeen 
gebruikt worden (Fig. 12 a, b).

1. Het percentage spaarzaam geglazuurd roodbakkend 
aardewerk loopt op van 12% bij de Bloedberg tot 
15% bij het Paardenwed;

2. Steengoed met zoutglazuur komt niet voor bij de 
Bloedberg, maar wel bij Paardenwed.

We gaan ervan uit (zie boven) dat rond 1500 de plek 
van de stuifkuil aan de Bloedberg overstoven raakt met 
Jong Duin. De afstand naar het Paardenwed van 1000 m 
wordt dan in 80-100 jaar afgelegd, als we aannemen dat 
de naar land gekeerde rand van de grote parabool zich 
met gemiddeld 12,5 tot 15 meter per jaar in oostnoord-
oostelijke richting verplaatste. Dat klopt goed met:
•  Het overstuiven van de Rijnweg tussen 1550 en 1600 

(kaart 1611);
•  Het ontbreken van archeologisch materiaal jonger 

dan ca. 1500 ter plaatse van de Bloedberg (dit 
artikel);

•  De vondst van een munt uit 1544-1552 op het 
Paardenwed gekoppeld aan het voorkomen van 
steengoed met zoutglazuur (Van der Valk en Van 
der Meer, 2003), iets wat bij de Bloedberg geheel 
ontbreekt;

•  Het doorlopen in de tijd van vondsten ter plekke van 
het Paardenwed vanuit de late middeleeuwen tot 
ver in de Nieuwe Tijd (Van der Valk en Van der Meer, 
2003). Op grond van de aardewerkvondsten is er bij 
het Paardenwed geen hiaat uit de vroegmoderne tijd 
in landgebruik, terwijl dat er bij de Bloedberg wel is.

Vergelijking met vondstbeelden van andere 
vondstplekken in de omgeving
In de omgeving van de grote stuifkuil bevinden zich 
tientallen kleinere stuifplekken. Dit soort kleinere 
stuifplekken hebben een tweeërlei oorzaak: 1. Spontane 
verstuiving, wellicht wat geholpen door oppervlakkige 
verstoring door paardenvoeten en/of konijnengraafjes 
en 2. Opgeworpen zand vanuit konijnenholen. Op al 
deze plekken zijn kleinere of grotere aantallen aarde-
werkscherven te vinden (Van der Valk, 2014). 
Uit de verslagen van archeologisch veldwerk op het ter-
rein Solleveld, maar dan ook het Haagse deel weten we 
dat er zich wel degelijk nog sporen van middeleeuwse 
boerderijen in de ondergrond bevinden. Er wordt gespro-
ken van boerenerven met akkers: een erf in de 850-1050 
AD periode; een erf uit de periode ca. 1150-eind 1200 en 
nog een uit de periode eind 1100 tot ongeveer 1300 (De 
Bruin en Bult, 2004, 2008). Wij vinden ongeveer dezelfde 
aardewerkgroepen nabij de Bloedberg. 

het zou gaan stuiven. Uit deze fase hebben een sterk 
verroest schopblad (28 x 19 cm) gevonden nabij de 
huidige opening in de stuifkuilrand. Het kan dus ook 
gaan om lokale verstuiving na beschadiging van de 
grasmat. Heeft de dubbele bodem 2 en 1 wellicht te 
maken met een tijdelijke verstuiving na het zand graven 
voor aanleg Bloedberg?

De vorming van het Polanenduin in cijfers

Wij gaan ervan uit dat de hoofdoorzaak van de vorming 
van het Polanenduin de voortdurende kusterosie is. Ook 
voor 1600 moet dat al een belangrijk sturend mecha-
nisme zijn voor kustvorming. De kusterosie vond vooral 
plaats door afvoer van zand via langstransport dat hoog 
in het kustprofiel netto naar het zuiden heeft plaats-
gevonden: de vorming van de zandige platen waarop 
later ’s-Gravenzande gevestigd is. Ook telt mee dat het 
bestaande Oude Duin laag was: hierdoor was er maar 
weinig zand voorhanden om hiermee hoge, kalkrijke 
Jonge Duinen te vormen, zoals noordelijk van Kijkduin 
het geval was. Vandaar dat het Jonge Duin noordelijk 
van Ter Heijde slechts uit relatief lage duinen gevormd 
werd met al lang door bodemvorming ontkalkt omge-
werkt Oud Duin zand. 

We proberen nu de laatste bewegingen van het Polanen-
duin te reconstrueren. 
Het ligt dan voor de hand om te kijken naar andere 
plaatsen waar veel aardewerk scherven (> 500 om de 
gedachten te bepalen) een goede datering van het 
landgebruik ter plaatse kunnen geven. Daarvan zijn ons 
niet veel plaatsen bekend, maar twee ervan liggen op 
een afstand van 1000 m verder in de oude looprichting 
van het Polanenduin: het Paardenwed, een tijdelijke 
drinkplaats voor op Solleveld grazend vee, onmiddellijk 
aan de voet van het Polanenduin en de Paardenkraal, 
even verder naar het noorden (Van der Valk & Van der 
Meer 2003). Voor de statistische betrouwbaarheid 
hebben we de tellingen van beide vondstplekken 
samengevoegd tot een totaal van ca. 2200 scherven. 

We nemen aan dat de locatie Bloedberg met muntje 
1506-1520 overdekt is geraakt door Jong Duinzand een 
decennium na 1500; de locatie Paardenwed met muntje 
1544-1552 (Fig. 11) is nooit overdekt geraakt en ligt net 
onderaan het voor 1611 gestokte Jong Duinfront van 
het Polanenduin. De overstuiving van het Polanenduin 
vond dus plaats in de loop van de 16e eeuw. De voorlo-
pige eindfase staat op de kaart van Floris Balthasars van 
1611. Er is dus 80-100 jaar voorbijgegaan tussen verlies 
van het muntje 1506-1520 en het tot stilstand komen 
van de het duinfront. Het kan dus niet anders zijn dan 
dat de aardewerkgroepen op beide locaties sterk op 
elkaar lijken. In feite is dat ook zo, zeker voor de mid-
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worden. Het is onbekend wanneer deze parabool 
ontstond aan de eroderende kust. Dat kan best al 
enkele eeuwen voor 1500 gebeurd zijn, op het stuk kust 
voor Hoek van Holland en Ter Heijde dat allang door de 
golven afgebroken is. De passage van het Polanenduin 
ging rakelings ten noorden van Ter Heijde langs. Het 
Polanenduin heeft de Rijnweg tussen in de loop van 
de 16e eeuw onderbroken, zodanig dat het verkeer 
gedwongen was voortaan de Haagweg/Monsterseweg 
te gebruiken. Na de 17e eeuw heeft men de grote 
parabool op zijn plaats weten te houden door beplan-
tingen met helm. Nog goed herkenbaar in het terrein, 
ligt even ten noorden van de watertoren van Solleveld 
nog een stuk Oude Rijnweg. Het heeft een fraai profiel 
met bermsloten en een windschut die bestaat uit een 
met stuifzand opgewaaide lage wal waarop struikgewas 
en bomen zijn ingeplant.
De oppervlaktemorfologie van dit stuk duin is het 
resultaat van wisselend menselijk handelen in combi-
natie met de gestaag naderende kustlijn over zeker de 
laatste 1000 jaar. 
Tien jaar winderosie wellicht geholpen door de paarden 

Conclusies

Het gebied van en rond de stuifkuil nabij de Bloedberg 
heeft een schat aan archeologische en landschaps-
historische gegevens opgeleverd. De gegevens zijn 
verzameld door middel van een reeks non-destructieve 
waarnemingen in het veld (profielopnamen, herhaalde 
archeologische en geomorfologische opnames). Samen 
met resultaten van archiefonderzoek vormt dit de 
interdisciplinaire basis van onze reconstructies. De 
archeologie vormt een belangrijke schakel in dit geheel 
doordat daarmee fasen in het terreingebruik gedateerd 
kunnen worden. Op basis van de analyse van de 
gevonden aardewerkscherven en vergelijking daarvan 
met gegevens uit de omgeving concluderen we dat in 
de middeleeuwen eenzelfde type landschapsgebruik 
rond de Bloedberg heeft plaatsgevonden als in het 
opgegraven Haagse deel van Solleveld: boerderij-erven 
te midden van akkers. 

De eindgeschiedenis van de grote Polanen-parabool 
kon met een redelijke zekerheid gereconstrueerd 

Figuur 12
12a. Bloedberg (n= 903 scherven)
12b. Paardenwed/kraal (n= 1828  
resp. 395, totaal 2223 scherven)

De naamgeving van de aardewerk-
groepen is aangewend zoals in de 
archeologische literatuur gebruikelijk 
is, zie o.a. De Bruin en Bult (2008). 

Figuur 12a

Figuur 12b
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Dankwoord

Dank aan Dunea voor toegang en de inmeten van het 
tijdelijke vaste punt nabij de Bloedberg, en aan Karin 
Rood (Dunea) voor de kaart van Fig. 3. Hans van Gastel 
en Dick Bakkenes (werkgroepsleden), Herman Gerritsen 
en Bert van Beek: veel dank voor de determinatie van 
het muntje uit de middeleeuwse bodem onderin de 
stuifkuil: een nieuw type! Dick Bakkenes hielp met 
de statistische verwerking van de archeologische 
vond sten, maakte de overzichten (‘pie-charts’) van de 
schervengroepen, zocht kaarten op en nam de foto  
op de voorpagina van deze aflevering van Holland’s  
Duinen. Jitske Blom (archeoloog gemeente Westland) 
was zo vriendelijk het manuscript door te lezen, 
waarvoor onze dank. 

Bert van der Valk en Frans Beekman 
Archeologische Werkgroep ‘s-GRAVENhage 
Aronskelkweg 74. 2555 GN Den Haag

heeft zich vertaald in een dieper en breder wordende 
stuifkuil. Zonder deze ontsluiting zouden we de gege-
vens voor dit artikel niet bijeen hebben kunnen krijgen. 
Nu het grondwater bereikt is, is het waarschijnlijk dat 
de kuil zich nog wat gaat verbreden, maar niet meer 
verdiepen. De bodem van de stuifkuil zal spoedig door 
vegetatie vastgelegd worden. Het huidige gebruik als 
extensieve weidegrond, vormt geen grote bedreiging 
voor de archeologie. De natuurbelangen in dit zeldzame 
type kalkloos duinterrein zijn groot. De stuifkuil is een 
bron van verjonging van een langzaam maar steeds 
meer vastliggend landschap, dat de verjonging goed 
kan gebruiken om de specifieke en gewenste natuur-
doelen hier te bereiken. Al vele eeuwen horen graaf- en 
graasactiviteit door konijnen en vee onlosmakelijk bij 
dit landschap. Ingrijpen door de mens door beplanting 
van de stuifkuil zou een groot verlies aan landschappe-
lijke kwaliteit betekenen. Wij pleiten er dan ook voor dat 
niet te doen. Archeologische monitoring door vrijwil-
ligers blijft gewenst om bijzondere vondsten te bergen, 
en om indien nodig professionele archeologische hulp 
in te roepen.

Figuur 13. Zandwaaier achter de stuifkuil bij de Bloedberg (Foto: L. van der Valk, maart 2014).


