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1. Inleiding

In het kader van toekomstige bouwplannen in de deelgebieden 
Sylviusterrein en Boerhaveterrein (figuur 1), binnen het plangebied 
Leeuwenhoek, is een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) uitgevoerd door 
middel van proefsleuven. De gemeentelijk archeologische dienst van Leiden 
(Dienst bouwen & wonen, bureau monumenten & archeologie) heeft een 
Programma van Eisen (PvE) opgesteld.1

Administratieve gegevens
Datum veldwerk:   18 april – 1 mei 2006
Uitwerking/rapportage:  drs. T. Hamburg
Opdrachtgever:   Vastgoed Universiteit Leiden BV
Uitvoerder:    Archeologisch Onderzoek Leiden BV
     (Archol BV)
Bevoegd gezag:   Dienst bouwen & wonen, 
     bureau monumenten & archeologie 
     gemeente Leiden
Locatie
Gemeente:   Leiden
Plaats:    Leiden
Toponiem:   Sylviusterrein & Boerhaveterrein
Coördinaten vindplaats:  91795 /464683   91845/464995 
     92022/464968   92056/464753
Geomorfologie:   rivierkom en rivieroeverwalvlakte

1 Brandenburgh 2006.

Figuur 1
Locatie van de vindplaats.

Tabel 1 
Administratieve gegevens archeologisch
onderzoek
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2. Archeologisch kader

Rondom het plangebied Leeuwenhoek zijn vele Archis-meldingen bekend. 
De meldingen hebben veelal betrekking op vindplaatsen/vondsten uit de 
middeleeuwen en in mindere mate op vindplaatsen uit de Romeins tijd en 
ijzertijd. Oudere vindplaatsen zijn, op enkele locaties na, nauwelijks bekend 
in de regio (neolithische waarnemingsnummers: 400089, 24178, 137776, 
44762, 45343, 45341)(figuur 2). Hierbij gaat het vooral om zogenaamde 
losse vondsten, waaronder bijlen, vuurstenen spitsen, handgevormd 
aardewerk en natuursteen, die veelal niet in archeologische context zijn 
aangetroffen. De vondsten uit de Romeinse, middeleeuwse en Nieuwe tijd 
zijn daarentegen wel afkomstig van opgravingen. 
In 2005 heeft RAAP een bureauonderzoek en prospectief booronderzoek 
uitgevoerd op het Sylvius- en Boerhave-terrein.2 Op basis van de resultaten 
hiervan werden met name archeologische sporen uit de Romeinse tijd en 
de middeleeuwen verwacht. Deze verwachting werd nogmaals onderstreept 
door de Romeins/middeleeuws gedateerde vindplaats ‘Pomona’ die zich 
circa 200 m ten noorden van het plangebied bevindt.3

Tijdens het booronderzoek op het Sylviusterrein is een relatief gaaf 
bodemprofiel vastgesteld, waarbij de verstoringsdiepte uiteen liep van 20 tot 
120 cm -mv. In vier van de 54 boringen zijn in het noordelijke deel van het 
terrein archeologische indicatoren aangetroffen. Het gaat hierbij om kleine 
houtskoolfragmenten, fosfaatsporen en/of (mogelijk) verbrande leem.
Het booronderzoek op het Boerhaveterrein heeft aangetoond dat de 
bodem 70 tot 170 cm –mv verstoord is. In twee van de 18 boringen zijn 
archeologische indicatoren vastgesteld in de vorm van fosfaatsporen en/of 
enkele fragmenten archeologisch puin.

2 Deunhouwer 2005.
3 Oude Rengerink 1999; Stronkhorst 2004.

Figuur 2
Topografische kaart met Archis II-meldingen
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3. Landschappelijk kader  W.K. van Zijverden

Inleiding

Tijdens het IVO op het Sylvius- en Boerhaveterrein zijn er profielopnames 
gemaakt door een fysisch geograaf (drs. W. v. Zijverden, ADC) om inzicht 
te krijgen in de geologische opbouw en ontstaansgeschiedenis van het 
landschap. Ten behoeve hiervan zijn enkele profielen met behulp van 
boringen verlengd tot circa 450 cm –mv. 

Sylviusterrein

Het bodemprofiel op het Sylviusterrein terrein wordt getypeerd door 
overwegend sterk siltige klei die naar beneden toe overgaat in uiterst siltige- 
en zandige klei. De afzettingen zijn alleen aan de top ontkalkt. In put 1 is op 
circa 40 cm -mv een dunne lichtgrijze vegetatiehorizont zichtbaar, die over 
het gehele terrein sporadisch is aangetroffen. In de put 5 en 6 is de vege-
tatiehorizont volledig verdwenen door vergraving in de post-middeleeuwse 
periode.
In put 1 is het profiel over een afstand van 5 m machinaal verdiept om 
inzicht te krijgen in de bodemopbouw. Ter plaatse bleek een zeer kleiig 
opgevulde restgeul aanwezig te zijn, wat wijst op een snelle opvulling. 
Uit de basis van de restgeul is een monster genomen dat geschikt is voor 
14C-onderzoek en tevens een monster ten behoeve van molluskenanalyse. 
Ter hoogte van het verdiepte profiel is een boring tot 400 cm onder het 
sporenvlak gezet, waarbij uitsluitend fluviatiele afzettingen zijn opgeboord. 
Opmerkelijk is dat de sterke stuwingsgelaagdheid, zoals aangetroffen in het 
nabij gelegen plangebied Rijnfront-zuid te Oegstgeest,4 op dit terrein in veel 
mindere mate aanwezig is. 

Boerhaveterrein

Het eerste meter van het bodemprofiel op het Boerhaveterrein bestaat uit 
fluviatiele sterk tot matig siltige klei-afzettingen. Daaronder bevinden zich 
eolische afzettingen (lage kustduinen) die aan de top zijn ontkalkt. De 
top is aangerijkt met humus als gevolg van bodemvorming. Op de lagere 
delen is veen gevormd dat op een later moment is ge-oxideerd. De top 
van de duinafzettingen is plaatselijk geërodeerd tijdens de vorming van 
de fluviatiele afzettingen. Door middel van een zuigerboring (diameter 4 
cm) is vastgesteld dat de strandwal afzettingen zich op circa 190 cm onder 
de duintop bevinden. In de duinafzettingen zijn geen oudere bodems 
aangetroffen.

Het dikke pakket fluviatiele afzettingen en het ontbreken van een stuwings-
gelaagdheid wekt enige verwondering. Het pakket fluviatiele afzettingen in 
Rijnfront-zuid heeft een dikte van circa 200 tot 250 cm en bevat duidelijk 
herkenbare ongefundeerde restgeulen met een humeuze tot venige 
opvulling, karakteristiek voor crevasses. 
Op basis van de boorgegevens van RAAP is onduidelijk of de afzettingen 
op het Sylviusterrein gefundeerd zijn en of er een zandlichaam in de 
ondergrond aanwezig is. 

4 Hemminga & Hamburg 2006.
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De kaart van Van der Meer5 lijkt hier wel op te wijzen door de ‘zavelige 
gorsgronden op klei’ (Eg5) binnen het plangebied en de ‘zandige tot zeer 
zavelige gorsgronden’ (Eg1) direct ten zuiden ervan (figuur 3).
Deze gegevens kunnen op twee manieren worden geïnterpreteerd: 
• Als eerste kan worden gedacht aan een goed uitgebouwde crevasse die 

ontspringt in de bocht van de Oude Rijn ter hoogte van de Spoorbrug 
tussen de Morsstraat en de Haagweg en min of meer parallel loopt met 
de Oude Rijn om een zandwaaier (splay) te vormen ter hoogte van de 
noordoostzijde van het plangebied Rijnfront-zuid. 

• Als tweede kan worden gedacht aan twee rivierarmen die gedeeltelijk 
gelijktijdig hebben gefunctioneerd. Op basis van onderzoek naar de 
ontwikkeling van de Oude Rijn6 is vastgesteld dat de Oude Rijn ten 
oosten van Leiden op tenminste twee en mogelijk drie plaatsen meerdere 
smalle meandergordels heeft gehad die gelijktijdig functioneerden.7

Het verschil in landschappelijk beeld tussen Rijnfront-zuid en Sylviusterrein 
lijkt beter te verklaren met het tweede model dan het eerste. In het 
tweede model vormt Rijnfront-zuid een klein komgebied waarin vanuit 
beide rivierarmen crevasses worden gevormd. Dit kan resulteren in een 
ingewikkeld patroon van elkaar oversnijdende geulen en elkaar afdekkende 
‘splays’ waarin geen eenduidige richting of ontwikkeling is te onderscheiden. 
Ter hoogte van het Sylviusterrein bevindt zich een open kom, waarin de 
enige obstructie wordt gevormd door de strandwallen die haaks op de 
stroomrichting staan. Het water en sediment kan vrijuit uitstromen zodat 
een dek met afnemende dikte vanaf de stroomgordel ontstaat waarin zich 
enkele geulen hebben gevormd. 

Om beter inzicht te verkrijgen in de genese van het landschap zou het 
zinvol zijn enkele boorraaien haaks op de meandergordel van de Oude Rijn 
te zetten. In het verleden zijn er door verschillende partijen reeds boringen 
gezet die als alternatief gebruikt zouden kunnen worden voor een dergelijke 
landschapsgenese.8

5 van der Meer 1952.
6 Bazelmans & Vos 2001.
7 Een dergelijk rivierpatroon is kenmerkend voor anastomoserende systeem die mogelijk is

veroorzaakt door een afvlakking van het verhang en stuwing.
8 DINO (NITG-TNO), BIS (Alterra) en de database van Rijkswaterstaat.
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Rijnfront - Oegstgeest

Spoorbrug Morstraat 
/ Haagweg

Leiden Sylvius terrein

Figuur 3
Puttenoverzicht Leiden Sylvius/boerhave en Oegstgeest-Rijnfront, inclusief mogelijke landschappelijke situatie (ondergrond is de
bodemkaart van van der Meer, 1952.
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4. Onderzoeksvragen en methodiek

4.1 Onderzoeksvragen

In het PvE zijn de relevante onderzoeksvragen opgenomen en hier wordt 
volstaan met een verwijzing hiernaar:9

• Wat is de begrenzing, aard, dichtheid, datering, fasering, complexiteit en 
gaafheid van de aanwezige archeologische resten in het onderzoeksge-
bied?

• Wijken de waargenomen landschappelijke omstandigheden af van het 
geschetste verwachtingsmodel en zo ja, hoe? 

• Komt het verkregen beeld van de vindplaatsen in termen van 
fysieke en inhoudelijke kwaliteit overeen met de onderzoeksresul-
taten uit de omgeving (Rijnfront, Pomona) of wijkt het af? Benoem 
de overeenkomsten en verschillen. Wat zijn de mogelijkheden en 
beperkingen die dit biedt voor vervolgonderzoek van de vindplaats 
binnen de relevante onderzoeksthema's?

4.2 Methodiek (figuur 4)
Het PvE is uitgegaan van een maximaal 2500 m2 proefsleuf en 625 m2 
als reserve voor eventuele uitbreidingen. Tijdens het veldwerk is gebleken 
dat met dit relatief lage aantal vierkante meters het plangebied niet volledig 
kon worden geinventariseerd. Na contact met de stadsarcheoloog (drs. C. 
Brandenburgh) is daarom besloten meer vierkante meters te graven. In 
totaal zijn op het Sylviusterrein acht putten gegraven met een oppervlak van 
4077 m2.
Alle putten zijn 5 m breed en hebben lengtes variërend van 50 tot 160 m. 
De putten liggen parallel aan de post-middeleeuwse verkavelingsloten die 
op het zuidelijk deel tegenwoordig nog in gebruik zijn als ontwatering. De 
bovengrond is schavenderwijs verdiept tot op het sporenvlak, waarbij het 
aanwezige vondstmateriaal uit de afdekkende laag is verzameld in vakken 
van 5 bij 5 m. Vondsten uit sporen zijn per spoor verzameld. Het vlak is 
gedocumenteerd en vervolgens zijn enkele grondsporen gecoupeerd. Om 
inzicht te krijgen in de geologische opbouw van het terrein is onder leiding 
van een fysisch geograaf op enkele locaties een verdiept profiel aangelegd.

Op het Boerhaveterrein zijn, ondanks het grote oppervlak van het 
plangebied (circa 1,8 hectare), slechts twee putten aangelegd (put 9 en 10) 
met een oppervlak van 600 m2. Hiermee is slechts 3,2 % van het terrein 
onderzocht waarmee het afwijkt van het PvE. Deze afwijking is het gevolg 
van het feit dat in de noordelijke 30 m veel kabels en leidingen liggen en in 
het zuidelijke deel een verhoogd talud is aangebracht. 
In put 9 (110 m bij 5 m) is het eerste sporenvlak schavenderwijs aangelegd, 
waarbij vondsten zijn verzameld in vakken van 5 bij 5 m. Over een afstand 
van circa 80 m is een tweede sporenvlak aangelegd met een breedte van 2 
m, waarbij het vondstmateriaal is verzameld in vakken van 5 bij 2 m.
Put 10 (25 m bij 2 m) is circa 20 m ten zuiden van put 9 aangelegd om 
inzicht te krijgen in de geologische opbouw van het terrein. De put is gezien 
het snel opkomende grondwater relatief snel verdiept tot op de onderste 
archeologische laag, waarna het vlak is ingemeten en gefotografeerd.

9 Brandenburgh 2006.
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Figuur 4
Overzicht gegraven putten (Sylviusterrein en Boerhaveterrein)
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5. Sporen en structuren (figuur 5)

5.1 Grondsporen Sylviusterrein

In alle putten zijn grondsporen aangetroffen die echter niet dateren uit 
de verwachte Romeinse of middeleeuwse periode. Op basis van het in de 
sporen aanwezige vondstmateriaal valt de oudste datering in de 17e eeuw en 
de jongste in de 20e eeuw. Onder de sporen bevinden zich: greppels met 
baksteen, kuilen, greppels en een waterput.

5.1.1 Greppels met baksteen 

Deze in eerste instantie als muurinsteek gecodeerde sporen bestaan uit 
lange greppelachtige verkleuringen die met zeer veel bakstenen zijn 
opgevuld (figuur 6). De greppels hebben breedtes varierend van 40 tot 140 
cm (gemiddeld 80 cm). De lengte van de greppels is niet vastgesteld, maar 
aangezien een aantal binnen de put onderbroken is, is de verwachting dat 
het om relatief korte greppels gaat. Naast de bakstenen zijn er sporadisch 
aardewerkscherven in deze sporen aangetroffen. 
De baksteen gevulde greppels zijn geclusterd aangetroffen in put 4, 5 en 
6, waardoor in eerste instantie gedacht werd aan uitbraaksporen van oude 
funderingen. Aangezien er veel getordeerde en versinterde bakstenen in de 
greppels zijn aangetroffen is, in overleg met drs. C. Brandenburgh en drs. 
J. de Bruin (Universiteit Leiden), geconcludeerd dat het om afvalgreppels 
gaat. Mogelijk gaat het om afval van de baksteenfabrieken die vanaf de 16e

eeuw langs de Oude Rijn hebben gestaan. De greppels zijn mogelijk primair 
gegraven als kleiwinningskuilen, waarna ze als afvalkuil zijn gebruikt.

5.1.2 Kuilen & greppels

Een groot deel van de kuilen en greppels in put 4, 5 en 6 ligt parallel aan 
de voornoemde greppels met baksteen met vergelijkbare afmetingen. De 
meeste sporen bestaan uit korte rechthoekige, met bruin/grijs zandige 
klei opgevulde verkleuringen waar sporadisch vondstmateriaal in is 
aangetroffen.

Figuur 6
Met baksteen opgevulde greppels
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Uitzondering hierop vormen enkele ronde kuilen in put 4, die echter qua 
textuur en kleur van de vulling identiek zijn aan de greppels en kuilen. De 
sporen hebben slechts een geringe diepte (circa 5 cm) die bepaald is aan de 
hand van gutsboringen. 
In put 1 t/m 3 zijn drie greppels en drie kuilen aangetroffen, waarvan één 
met dierbegraving (zie hoofdstuk vondsten). In de andere sporen zijn geen 
vondsten gedaan.
In put 8 zijn in totaal 89 sporen aangetroffen, waaronder een waterput 
en twee recente sloten. De rest van de sporen, die in twee clusters zijn 
aangetroffen, is als kuil geïnterpreteerd. De noordoostelijke cluster bevat 
78 rechthoekige sporen met een breedte van 150 cm. De exacte lengte van 
de sporen was niet te bepalen, omdat geen van de sporen volledig in de 
put is blootgelegd. De kuilen zijn opgevuld met een zwart/grijze kleiig 
sediment. Deze sporen hebben evenmin vondstmateriaal opgeleverd. De 
zuidwestelijke cluster bestaat uit acht langgerekte rechthoekige kuilen die 
qua vulling, bruin/grijze zandige klei, afwijken van de kuilen uit de andere 
cluster en meer overeenkomen met de kuilen uit put 4, 5 en 6.

5.1.3 Waterput

De in put 8 aangetroffen waterput heeft een diameter van 1 m (buitenmaat) 
en is opgebouwd uit gemetselde stenen (figuur 7). De waterput ligt net 
buiten het centrum van een licht ovale kuil met een diameter van circa 3 
m. De waterput is opgevuld met een homogeen donkergrijze humeuze klei 
en de kuil met heterogeen donker blauw/grijs en lichtgrijze kleibrokken. 
Tijdens de aanleg van de werkput is geen vondstmateriaal aangetroffen, 
waardoor de actieve periode van de waterput niet is achterhaalt. Op basis 
van de grootte van de gebruikte baksteen (15 x 8 x 4 cm) kan gesteld worden 
dat de waterput een jonge datering heeft (mogelijk 19e eeuw). 
De aanwezigheid van een waterput doet vermoeden dat in de omgeving een 
structuur heeft gestaan. Hiervoor zijn echter noch binnen de put noch op 
historisch kaartmateriaal aanwijzingen voor gevonden.

5.2 Grondsporen Boerhaveterrein

In put 9 zijn enkele recente en mogelijk middeleeuwse grondsporen 
aangetroffen op het eerste en enkele prehistorische op het tweede 
sporenvlak.

Figuur 7
Waterput in het vlak (put 8)
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5.2.1 ‘Recent’

Naast de archeologisch relevante sporen zijn twee gedempte verkavelingslo-
ten aangetroffen die te koppelen zijn aan het huidige ontwateringsysteem 
zoals aangetroffen op het aangrenzende Sylviusterrein. Vondsten uit beide 
sloten, waaronder glas, plastic en autobanden, hebben aangetoond dat ze 
pas recentelijk zijn gedempt.

5.2.2 Mogelijk middeleeuws

In de zandige kleiafzettingen zijn op een diepte van circa 1 m twee greppels 
en een kuil aangetroffen. Beide greppels hebben een diepte van circa 40 cm 
en zijn opgevuld met zwak zandige grijze klei. De kuil heeft een diameter 
van 75 cm en is opgevuld met een humeuze zwak zandige bruingrijze klei.  
Deze drie grondsporen bevinden zich op een niveau dat mogelijk gedateerd 
kan worden in de Romeins/middeleeuwse periode. Hier zijn echter geen 
directe bewijzen voor gevonden in de vorm van dateerbaar vondstmateriaal. 

5.2.3 Prehistorisch 

Op een diepte van circa 140 cm –mv (100 cm -NAP) zijn in een zandige 
2 m hoge  duintop archeologische bewoningsresten aangetroffen uit de 
prehistorie. Dit duin is gevormd op de zandige afzettingen van de strandwal, 
waarop de Romeins/middeleeuwse bewoning van Pomona is aangetroffen. 
Gezien het snel opkomend grondwater tijdens de aanleg van de put, is 
besloten alleen langs het zuidelijke profiel het vlak te verdiepen tot op het 
zand in plaats van over de volle breedte van de put. 
In de top van het duin heeft zich een duidelijke bodem ontwikkeld in de 
vorm van een donkere humeuze laag van gemiddeld 25 cm dik. Bij het 
laagsgewijs afgraven van deze bodem is aardewerk, steen, vuursteen en 
onverbrand bot aangetroffen. Onder deze zogenaamde vondstlaag zijn in 
het ‘schone’ duinzand eergetouwkrassen gevonden, wat wijst op beakkering 
van dit deel van het duin (figuur 8). Deze ‘primitieve’ manier van ploegen is 
in West-Nederland bekend vanaf het laat-neolithicum en blijft tot en met de 
late ijzertijd (tot de introductie van de keerploeg) in gebruik. 

Figuur 8
eergetouwkrassen in het vlak (put 9)
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6. Vondsten

6.1 Sylviusterrein

Het proefsleuvenonderzoek heeft, ondanks het grote oppervlak, maar heel 
weinig vondstmateriaal opgeleverd (tabel 2). Het grootste aantal is afkomstig 
uit sporen en een klein deel uit de afdekkende lagen. 

Categorie aantal gewicht (gr)

Baksteen 3 2584,9

Bot 1501 7910,0

Dakpan 1 653,2

laat middeleeuws aardewerk 27 2225,6

pijpenkop/steel 7 36,6

steen onbepaald 1 51,3

6.1.1 Aardewerk 

(waardering aardewerk door: drs. R. van Oosten)

Het assemblage bevat één Romeinse scherf (terra sigilata) die mogelijk 
afkomstig is van de nabij gelegen vindplaats ‘Pomona’. Het overige 
aardewerk kan in de Nieuwe tijd gedateerd worden, waaronder Nederrijns 
roodbakkend aardewerk, witbakkend aardewerk (zogenaamd ‘vlekkengoed’), 
majolica en faience.10 De datering van deze verschillende aardewerktypen 
liggen alle tussen ca. 1650 en 1780 n.Chr.  (tabel 3) 
De pijpenkoppen zijn op basis van de grootte en versiering (in de vorm van 
gestileerde bloemen) gedateerd in het derde kwart van de 17e eeuw.11

Van de vele bakstenen is slechts een klein representatief aantal 
meegenomen. In het veld zijn van de complete stenen de lengte-, breedte-, 
en dikte- maten genomen. De bakstenen meten 18 x 9 x 3 cm een formaat 
dat in Leiden en omgeving niet eerder voorkomt dan circa 1500. Bakstenen 
werden in de loop der tijd steeds kleiner. Hoe groter de baksteen, hoe ouder. 
Toch is het dateren van bakstenen een hachelijke onderneming: meerdere 
formaten kwamen namelijk tegelijkertijd voor en de precieze opeenvolging 
van maten is ook uit geschreven bronnen niet bekend.  Doorgaans geeft het 
formaat wel een betrouwbare post quem datering, een datering waarna de 
baksteen geproduceerd moet zijn.12 Deze bakstenen zullen in elk geval later 
dan 1500 gedateerd zijn.

10 Bartels 1999; Mars 1991.Bartels 1999; Mars 1991.
11 Bartels 1999.Bartels 1999.
12 Berends 1989, 19.Berends 1989, 19.

Tabel 2 
Sylviusterrein: Vondstcategorieën in aantal en
gewicht

VNR
nederrijns 

rood
witbakkend 

vlekkengoed majolica faience
roodbakkend 

AW TS dakpan datering opmerking

2 Laag 1 0 / 400 n.Chr Romeins

4 (1) Greppel 1 1700 / 1750 n.Chr

4 (2) Greppel 1 eerste helft 18e eeuw

4 (3) Greppel 1 1600 / 1780 n.Chr

5 Kuil 1 eind 18e eeuw met gemarmerde versieringstechniek

8 Laag 1 1600 / 1780 n.Chr

9 Greppel 1 1400 / 1900 n.Chr

11 Greppel 1 1500 / 1700 n.Chr met loodglazuur op buitenkant

15 Kuil 1 1500 / 1700 n.Chr komvormige pot

Tabel 3 
overzicht gedateerde scherven
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6.1.2 Bot

In put 2 is, naast twee kleine botfragmenten in de afdekkende kleilaag, 
een nagenoeg complete dierbegraving gevonden. Het grondspoor heeft 
een ovale vorm en meet circa 200 cm bij 50 cm. Het skelet is bij de aanleg 
van het sporenvlak geraakt door de graafmachine, waardoor deze niet 
meer volledig intact is. Het gaat om een jong volwassen rund die op zijn 
linker zijde in en ondiepe kuil is gelegd. In de kuil is geen vondstmateriaal 
aangetroffen, waardoor het dateren ervan niet mogelijk is. Dergelijke 
begravingen wordt vaak een rituele betekenis toebedeeld.13 Op basis van de 
beschikbare gegevens is het onduidelijk of we hier te maken hebben met de 
overblijfselen van een rituele handeling.

6.2 Boerhaveterrein

Het onderzoek op het Boerhaveterrein heeft weinig vondsten opgeleverd 
(tabel 4). Op één vuursteenfragment na is al het vondstmateriaal afkomstig 
uit de humeuze top van het duin. Een deel is afkomstig uit een tweetal 
algemene monsters, die na het veldwerk over zijn uitgezeefd (maaswijdte 2 
mm).

Lage vondstaantallen zijn gebruikelijk voor een akkercomplex maar is wel 
een indicatie dat  de bijbehorende nederzetting in de omgeving ligt.

categorie aantal gewicht (gr)

aardewerk prehistorisch 12 14,9

Bot 10 20.8

houtskool 20 0,8

vuursteen 9 21,1

steen onbepaald 54 469,6

6.2.1 Aardewerk 

Het aardewerk bestaat grotendeels uit kleine brokjes en enkele grotere 
scherven. Op basis van de dikte (circa 5-6 mm) en magering ( kwarts, 
organisch) lijkt een datering in de laat-neolithische Klokbeker- of 
Wikkeldraad- periode aannemelijk.14 Duidelijke versieringen en potvormen 
ontbreken echter voor een exacte datering.

6.2.2 Vuursteen
(vuursteen- en natuursteen analyse dr. S. Knippenberg)
In totaal zijn er maar negen vuurstenen gevonden, waaronder vier afslagen 
en enkele kleine brokjes en gruis (tabel 5). Slechts één afslag vertoont 
gebruiksretouche en is mogelijk als schrabber te interpreteren. De andere 
stukken zijn kleine volledige of delen van afslagen. Dateren van werktuigen 
is echter niet mogelijk.

Vondstnr afslag brok opmerkingen

16 1 gebruiksretouche

20 2 2

23 1 deel van een afslag

25 3 gruis

13 Louwe Kooijmans et al. 2005.
14 mondelinge mededeling prof. dr. L.P. Louwe-Kooijmans.mondelinge mededeling prof. dr. L.P. Louwe-Kooijmans.

Tabel 4 
vondstcategorieën uit put 9

Tabel 5 
aantallen vuursteen
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6.2.3 Natuursteen 

Ook bij het natuursteen is sprake van kleine aantallen (tabel 6). De grootste 
categorieën zijn kwarts en zandsteen. De eerste is waarschijnlijk gebruikt als 
magering voor het aardewerk. Eén van de grotere stukken kwarts is gebruikt 
als klopsteen en een stuk zandsteen is mogelijk gebruikt als slijpsteen.
Eén van de meest opvallende natuurstenen is een groot stuk 
dieptegesteente, waarin tenminste de mineralen Olivijn en Augiet zijn 
vertegenwoordigd. De steen heeft twee gladde zijden en is waarschijnlijk 
gebruikt als maal- of slijpsteen.

6.2.4 Bot

(bot analyse door drs. P. van den Bos)

In totaal zijn er tien kleine botfragmenten in put 9 aangetroffen in de 
humeuze top van het duin (tabel 7). Het materiaal is goed geconserveerd 
dankzij de ligging onder de grondwaterspiegel (afgesloten van zuurstof). 

Van slechts drie botten was het mogelijk de diersoort te achterhalen. Het 
gaat hierbij om een middenvoetsbeen van een rund, een deel van een 
varkenskies en een voetbot van een varken. Drie van de overige botten 
(mogelijk afkomstig van een vogel) zijn verbrand. De overige fragmenten 
bleken te klein om te determineren. 

vondstnr aantal gewicht deel soort opmerking

18 1 10,6 metatarsus Bos sp. / rund

20 1 1 Molaar Sus scrofa / varken

21 2 8,6 Astragalus Sus scrofa / varken links

24 3 0,5 - -

25 3 0,1 - - mogelijk verbrand vogelbot, maar te kleine fragmenten

Tabel 7 
Overzicht dierlijk botmateriaal (Boerhaveterrein)

Vondstnr kwarts kwartsiet kwartsietische zandsteen zandsteen diepte gesteente opmerkingen

16 1

18 2 1 1 diepte gesteente: met olivijn en augiet waarschijnlijk gebruikt als maal- of slijpsteen

19 7 9 1 zandsteen mogelijk gebruikt

20 7 1 4 1 groter stuk kwarts met klopsporen

21 3

22 2

24 gruis

25 gruis

Tabel 6 
aantallen natuursteen per categorie
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7. Samenvatting en conclusie

7.1 Sylviusterrein

De verwachtingen voorafgaand aan het onderzoek op het Sylviusterrein 
waren redelijk hoog gespannen vanwege enkele archeologische indicatoren 
uit het booronderzoek en de ligging van de Romeins/middeleeuwse 
vindplaats ‘Pomona’ op circa 200 m afstand. Het proefsleuvenonder-
zoek heeft echter geen resten opgeleverd van deze bewoningsperioden. 
Daarentegen zijn er wel greppels en kuilen aangetroffen, waarvan er enkele 
opgevuld zijn met baksteen(puin). 
Op basis van een klein aantal scherven is vastgesteld dat het hierbij gaat om 
restanten van post-middeleeuwse activiteiten (tussen 1600 en 1800 n.Chr). 
Mogelijk moeten deze grondsporen geïnterpreteerd worden als kleiwin-
ningskuilen/greppels, waarvan een aantal later is opgevuld met afval van de 
baksteenproductie die in dezelfde periode veelvuldig heeft plaatsgevonden 
in de omgeving. 
Naast deze kuilen is er een stenen waterput gevonden in het zuidelijke deel 
van het plangebied. Welke dateringen deze heeft is echter, als gevolg van 
het ontbreken van vondstmateriaal in de vulling, niet achterhaald. Mogelijk 
heeft deze waterput op een erf gestaan. Aanwijzingen voor een structuur 
zijn echter noch in de put noch op historisch kaartmateriaal aangetroffen.

7.2 Boerhaveterrein

De hoge verwachtingen van het Sylviusterrein golden eveneens voor het 
aangrenzende Boerhaveterrein. Met name de nabijheid van de vindplaats 
‘Pomona’ aan de andere kant van de Wassenaarseweg vormde daartoe 
de aanleiding. Dit sleuvenonderzoek heeft echter evenmin resten uit de 
Romeins/middeleeuwse periode opgeleverd. Daarentegen is op grotere 
diepte wel een duin (gelegen op een strandwal) aangetroffen met in 
de humeuze top prehistorisch vondstmateriaal (aardewerk, vuursteen, 
natuursteen en bot). Met name op basis van het aardewerk is vastgesteld dat 
het om laat-neolithische resten gaat. 
Gezien het snel opkomende grondwater is het niet mogelijk geweest de 
put over de volle breedte tot op het neolithische sporenvlak aan te leggen. 
In de verdiepte delen zijn echter wel eergetouwkrassen gevonden, waaruit 
geconcludeerd is dat het om een akkercomplex gaat. Andere nederzet-
tingssporen, zoals paal- en staaksporen, zijn niet aangetroffen. De kans dat 
dergelijke sporen aanwezig zijn is zeer waarschijnlijk. Archeologische resten 
uit deze periode zijn in de directe omgeving sporadisch gevonden, maar nog 
niet binnen de gemeente-grenzen van Leiden. 
De vondstlaag is alleen op het hoogste punt van het duin deels geërodeerd. 
Op de flanken is een deel van het afdekkende veenpakket nog aanwezig, 
waardoor de vondstlaag nog volledig intact is. De aanwezigheid van 
onverbrand bot geeft aan dat de conserveringsomstandigheden zeer goed 
zijn. Het lage aantal vondsten kan verklaard worden op basis van het feit dat 
het een akkercomplex is geweest en geen nederzetting. De verwachting is 
echter wel dat de bewoning op korte afstand, waarschijnlijk in noordelijke 
richting, heeft plaatsgevonden. De grootte van het duin is ondanks de 
aanvullende gegevens van het prospectief booronderzoek niet met zekerheid 
vastgesteld.
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In tegenstelling tot het noordelijke deel zijn in het zuidelijke deel van Zuid-
Holland meerdere vindplaatsen opgegraven (bijvoorbeeld: Hardinxveld- 
Polderweg en De Bruin; Schipluiden; Ypenburg, Wateringen-4). Deze 
nieuwe vindplaats kan derhalve een belangrijke aanvulling zijn op de kennis 
van de laat-neolithische bewoning in dit deel van het kustgebied.

8. Aanbevelingen

Op grond van de onderhavige onderzoeksresultaten worden beide 
plangebieden (Sylvius- en Boerhaveterein) hieronder gewaardeerd door 
gebruik te maken van drie waardecategorieën (conform KNA, versie 2.2, 
voorjaar 2005): beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. Per 
categorie zijn criteria geformuleerd die telkens een score van 0, 1, 2 of 3 
kunnen krijgen. Hoe hoger de score, des te groter de archeologische waarde 
van de vindplaats op dat punt. De totaalscore per categorie is bepalend 
voor de mate van archeologische waarde van de vindplaats als zodanig en 
de mate van noodzaak tot behoud en bescherming. Tevens is aangegeven 
wat de representativiteit is van de vindplaats: klein, gemiddeld, groot of 
zeer groot. Deze waardering is tenslotte gebruikt voor de formulering van 
een selectieadvies, waarbij het vervolgtraject wordt bepaald (bescherming, 
voortgezet onderzoek of vrijgeven) en de maatregelen die daartoe getroffen 
moeten worden. In onderstaande tabellen (tabel 8 & 9) is de waardering van 
de geïnventariseerde terreinen beknopt weergegeven. De toelichting op de 
tabel geeft kort weer hoe de criteria gewogen zijn.

8.1 Sylviusterrein

In dit plangebied zijn 8 putten gegraven met een totale oppervlakte van circa 
4077 m2. Hier zijn resten aangetroffen daterend vanaf circa 1600 n.Chr. tot 
de 20e eeuw. Hieronder volgt een waardering van de archeologische waarde 
aan de hand van enkele criteria (tabel 8).

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving
Schoonheid nvt

nvt
Herinneringswaarde nvt

Fysieke kwaliteit
Gaafheid 1

2
Conservering 1

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 0

1Informatiewaarde 1

Ensemblewaarde 0

Representativiteit klein

Beleving: omdat van het oorspronkelijke cultuurlandschap weinig meer is te 
herkennen, kan de vindplaats voor schoonheid en herinneringswaarde geen 
score krijgen.

Fysieke kwaliteit: de vindplaats scoort laag op het criterium gaafheid. Deze 
score is voornamelijk gebaseerd op de grotendeels verstoorde bodemopbouw 
in alle putten. Het criterium conservering scoort eveneens laag, 
aangezien het onderzoek voornamelijk met baksteen afval opgevulde post 
middeleeuwse ondiepe greppels heeft opgeleverd met daarin een weinig 
vondsten.

Tabel 8 
waardering archeologische resten Sylviusterrein
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De fysieke kwaliteit van de vindplaats is dus klein. Met een score van 2 
punten is het onderzochte deel niet behoudenswaardig.

Inhoudelijke kwaliteit: gezien het feit dat de sporen overblijfselen zijn van een 
post-middeleeuwse ontwateringsysteem en/of kleiwinningsputten scoren 
zowel zeldzaamheid, informatiewaarde als ensemblewaarde zeer laag. Het 
criterium ‘informatie’ scoort één punt aangezien deze sporen informatie 
opleveren over het landgebruik ter plaatse. 

Het eindoordeel is dat de representativiteit van het geïnventariseerde terrein 
klein is.

Selectieadvies 

De kwaliteit van de archeologische resten is dusdanig laag dat geadviseerd wordt 

geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren op deze locatie.

8.2 Boerhaveterrein

In dit plangebied zijn twee putten gegraven met een totale oppervlakte van 
circa 600 m2. Hierin zijn archeologische resten aangetroffen uit het laat-
neolithicum. Hieronder volgt een waardering van de archeologische waarde 
hiervan aan de hand van enkele criteria (tabel 9).

Waarden Criteria Scores Totaalscore

Beleving
Schoonheid nvt

nvt
Herinneringswaarde nvt

Fysieke kwaliteit
Gaafheid 3

6
Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 3

9Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit Zeer groot

Beleving: omdat van het oorspronkelijke cultuurlandschap weinig meer is te 
herkennen, kan de vindplaats voor schoonheid en herinneringswaarde geen 
score krijgen.

Fysieke kwaliteit: de vindplaats scoort hoog op het criterium gaafheid. Deze 
score is vooral gebaseerd op de grotendeels intacte bodemopbouw van put 
1 en 2. Het criterium conservering scoort eveneens hoog, aangezien er bij 
het onderzoek eergetouwkrassen en vondstmateriaal (waaronder onverbrand 
bot) is gevonden. De fysieke kwaliteit van de vindplaats is dus groot. Met 
een score van 6 punten is het onderzochte deel van de vindplaats behou-
denswaardig.

Inhoudelijke kwaliteit: zeldzaamheid scoort hoog aangezien in de omgeving 
nog maar een paar neolithische vindplaatsen bekend zijn. De aanwezigheid 
van eergetouwkrassen maakt dat de informatiewaarde eveneens hoog scoort, 
aangezien inzicht verkregen kan worden in het landschapgebruik in deze 
periode. In combinatie met de informatie van het kleine aantal sites uit de 
omgeving kan het onderzochte terrein een waardevolle bijdrage leveren.

Tabel 9 
waardering archeologische resten
Boerhaveterrein
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Het eindoordeel is dat de representativiteit van het geïnventariseerde terrein 
zeer groot is.

Selectieadvies
Op basis van de gepresenteerde resultaten is het selectieadvies dat het hierbij gaat 

om een behoudenswaardige vindplaats. Indien het niet mogelijk is de vindplaats 

‘in situ’ te behouden wordt behoud ‘ex situ’ voorgesteld. Hierbij zal een deel 

van het Boerhaveterrein opgegraven moeten worden. Hiertoe zal allereerst een 

aanvullend onderzoek uitgevoerd moeten worden, met name in het noordelijke 

deel van het plangebied (zodra de kabels en  leidingen zijn verwijderd), om de 

exacte grootte van de vindplaats te bepalen.
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