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1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling
In februari 2011 heeft de gemeente Leiden een paraplubestemmingsplan in 
werking gesteld. Hierin is opgenomen dat een archeologische aanlegvergun-
ning verkregen moet worden voor gebieden die buiten de 17e eeuwse singels 
liggen en een hoge archeologische verwachting hebben. Hierbij geldt dat 
de bodem over een oppervlak van meer dan 250 m2 en met een diepte 
van meer dan 50 cm verstoord wordt. De Universiteit Leiden gaat in de 
toekomst de Snellius en Gorlaeus locaties herontwikkelen. De bodem wordt 
door de geplande werkzaamheden dusdanig verstoord dat een inventarisatie 
van de archeologische waarden op het terrein noodzakelijk is. Voorafgaand 
aan het onderhavige onderzoek is door Becker & Van de Graaf een bureau- 
en booronderzoek uitgevoerd.1 Op basis van dit onderzoek is besloten om 
het gehele plangebied, met uitzondering van de verstoorde delen, gefaseerd 
te onderzoeken door middel van proefsleuven (IVO-P). In opdracht van Res 
& Smit Estate heeft Archol in september 2011 fase 1 van dit proefsleuvenon-
derzoek uitgevoerd. 

1.2 Onderzoeksgebied
Het plangebied betreft een 9,5 ha groot gebied ten noordoosten van het 
historische centrum van Leiden (fig. 1). Het terrein wordt in het noorden 
begrensd door de Wassenaarseweg en in het oosten door de Max Planckweg. 
Het huidige Gorlaeus laboratorium vormt de begrenzing richting het zuiden 
en westen. Het terrein was op het moment van het onderzoek in gebruik als 
parkeerplaats en groenstrook. Het maaiveld ligt op ongeveer 0,40 cm +NAP. 
Het waterpeil lag tijdens het onderzoek op ongeveer 1,25 -NAP. 

1  Haaring, 2010.
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Figuur 1 
De rode ster geeft de onderzoekslocatie weer.
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1.3 Beleidskader
Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 
(WAMZ) van kracht. Deze verplicht het laten uitvoeren van archeologisch 
onderzoek bij verstoring van de bodem. Iedere verstoorder kan door 
de overheid worden verplicht een rapport te overleggen waaruit de 
archeologische waarde van het plangebied blijkt. Voor een dergelijk rapport 
is een archeologisch vooronderzoek vereist met tot doel het vaststellen van 
eventuele waardevolle vindplaatsen binnen het plangebied. Op basis van 
het vooronderzoek wordt door de betrokken overheid een besluit genomen 
(het ‘selectiebesluit’) hoe met de eventueel aanwezige vindplaatsen dient te 
worden omgegaan.
 
Als geen archeologische waarden aangetroffen of te verwachten zijn, kan het 
besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter 
blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen 
aanwezig zijn die bedreigd worden door de planontwikkeling, kan de 
initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de 
vindplaats blijft in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

1.4 Onderzoeksopzet en organisatie
Het gepresenteerde onderzoek betreft een karterend en waarderend 
onderzoek door middel van proefsleuven. Deze dient ter aanvulling en 
toetsing van de gespecificeerde archeologische verwachting zoals opgesteld 
naar aanleiding van een inventariserend bureau- en booronderzoek 
uitgevoerd door Becker en de Graaf. Het veldwerk is verricht door een team 
bestaande uit een veldwerkleider en twee veldarcheologen van Archol en een 
graafmachinist van de firma Dekkers Loon- en Grondverzetbedrijf.

Aanvankelijk was het de bedoeling om sleuven aan te leggen in het tracé 
van een toekomstige rioolsleuf. Dit bleek echter niet mogelijk vanwege 
de aanwezigheid van vele leidingen en riolen rondom het Gorlaeus 
laboratorium. Er is daarom besloten de leidingen en riolen te verklikken met 
behulp van de robotic Total Station en hiertussen korte sleuven te leggen 
zodat deze niet geraakt werden. Op deze wijze werd voldoende informatie 
verkregen over de aan- of afwezigheid van archeologische restanten in de 
bodem en kon tevens de bodemopbouw bekeken worden. Het proefsleuven-
onderzoek zou, in overleg, uitgebreid worden naar een definitieve opgraving 
wanneer zich archeologische restanten in de bodem bevonden.



Gorlaeus laboratorium    7

Administratieve gegevens

Soort onderzoek: Inventariserend veldonderzoek   
  (proefsleuven)
Projectnaam: Leiden Snellius en Gorlaeus locatie

Uitvoerder:                                  Archeologisch Onderzoek Leiden bv  
  (Archol)
Uitvoering veldwerk: 27-28 september 2011
Uitvoering uitwerking: september-oktober 2011

Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Leiden
Plaats: Leiden
Toponiem: Snellius en Gorlaeus locatie
Coördinaten: ZW:  91.350 / 464.760
  NW:  91.310 / 465.080
  NO:  91.770 / 465.030
  ZO:  91.730 / 464.690

Opdrachtgever: Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden
Contactpersoon opdrachtgever: Res & Smit Real Estate Support, dhr. S.  
  Hoogland
Bevoegd gezag:                             Gemeente Leiden, drs. Mw. C.   
  Brandenburgh

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnr. 48547

Geomorfologie: Holocene rivierafzettingen (Formatie van  
  Echteld)
Bodem: Rivier kleigronden

Plaats van documentatie: Depot gemeente Leiden 

Tabel 1 
Administratieve gegevens archeologisch 
onderzoek Snellius en Gorlaeus locatie.
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2 Landschappelijk en archeologisch kader

2.1 Landschap
De onderzoekslocatie ligt in een gebied waar grote invloed is geweest van de 
Oude Rijn.
De omgeving van Leiden ligt sinds het ontstaan van de Oude rijn 
(tussen 4500 en 4350 v.Chr.) op de overgang tussen rivier en zee.2 De 
archeologische geschiedenis hangt samen met de ontwikkeling van het 
mondingsgebied van de Oude Rijn. Tot het ontstaan van de Oude Rijn 
bestond het gebied rondom Leiden uit een zeer dynamisch landschap 
waarbij de invloed van zee groot was. Ter hoogte van Leiden lag een 
getijdegeul waar zeewater bij vloed naar binnen stroomde.3 Naast deze geul 
waren zandbanken aanwezig waardoor het gebied vergeleken kan worden 
met de huidige Waddenzee. Op dat moment was de omgeving van Leiden 
ongeschikt voor bewoning, maar kan mogelijk wel gebruikt zijn voor jacht 
of visserij.

Na de vorming van de Oude Rijn ontstond een estuarium (riviermonding) 
met getijdewerking en rivierinvloeden. Geleidelijk nam de invloed van de 
rivier toe waardoor de zee langzaam werd teruggedrongen. Hierdoor breidde 
de kust zich uit in de vorm van strandwallen. De strandwallen waren 
hoog genoeg om op te wonen zodat gedurende het neolithicum bewoning 
mogelijk was. In de omgeving is bij eerder onderzoek een dergelijke 
strandwal aangetroffen.4 Tegen het einde van de bronstijd en gedurende de 
ijzertijd was de invloed van de Rijn in zo toegenomen, dat de deltamonding 
zich richting de zee verplaatst had, en de invloed van zee verder afnam. 
De Oude Rijn was inmiddels de hoofdtak van de Rijn geworden en voerde 
grote hoeveelheden sediment aan. Veel geulen raakten hierdoor buiten 
werking en de overgebleven geulen werden smaller waardoor hoge en brede 
oeverwallen ontstonden. De Romeinen vestigden zich op de zuidelijke 
oeverwallen die de grens van het Romeinse rijk vormden. Gedurende 
de Romeinse tijd nam de afvoer van water door de Rijn af waardoor de 
invloed van zee weer toenam. Gedurende de middeleeuwen overstroomde 
het gebied regelmatig totdat de Rijnarm volledig werd afgesloten door een 
zandbank voor de kust. Hierdoor werd het gebied weer bewoonbaar en 
ontstonden op de oude oeverwallen nederzettingen zoals de stad Leiden. 
Door de overstromingen bleef een zandig kleipakket achter dat mogelijk 
gebruikt werd voor de 19e- of 20e eeuwse baksteen- en dakpanindustrie.

2.2 Archeologische en historische context

Prehistorie
Volgens de IKAW5 ligt het plangebied in een zone met een middelhoge 
archeologische verwachting (fig. 2). Dit is gebaseerd op de aanwezigheid van 
meerdere archeologische restanten in de omgeving. 
Ten oosten van het plangebied zijn prehistorische restanten gevonden op 
een strandwal. Deze bestonden onder andere uit een vondstlaag waarin zich 
prehistorisch aardewerk, vuursteen, bot en natuursteen bevond. Onder deze 

2  Berendsen en Stouthamer, 2001.
3  Pruisser en de Gans, 1988.
4  Hamburg, 2006.
5  IKAW staat voor Indicatieve Kaart Archeologische Waarden.
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laag werden, onder andere, eergetouwkrassen gevonden. De archeologische 
restanten dateerden van het neolithicum tot de ijzertijd. De omvang van de 
vindplaats en de strandwal is niet bekend.

Romeinse tijd
In en rondom Leiden is veel activiteit geweest gedurende de Romeinse tijd. 
Voorbeelden hiervan zijn de nederzetting in Katwijk, de nederzetting en het 
castellum te Valkenburg, de nederzetting in Leiden Pomona, en het castellum 

in Leiden-Roomburg. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dergelijke restanten op 
de onderzoekslocatie verwacht kunnen worden,  in de directe omgeving 
zijn namelijk geen archeologische indicatoren voor Romeinse bewoning 
aangetroffen.
Vroege middeleeuwen

De vroegmiddeleeuwse bewoning bevindt zich in vijf kleine clusters 
langs de Hollandse kust waarvan er één zich bij de monding van de 
Oude Rijn bevindt. Aan de overzijde van de snelweg A44, in de gemeente 
Oegstgeest bij het Corpus museum, bevindt zich een grote vroegmiddel-
eeuwse nederzetting, waarvan de begrenzing richting het oosten nog niet 
vastgesteld is.6 Op dit terrein zijn in het verleden meerdere archeologische 
onderzoeken uitgevoerd in de vorm van bureauonderzoeken, proefsleu-
venonderzoeken en vlakdekkende opgravingen. Op dit moment wordt er 
door de Universiteit Leiden onderzoek uitgevoerd en wordt het gebied in 
meerdere fases volledig opgegraven. 

Middeleeuwen
Richting het oosten zijn bij eerdere onderzoeken restanten van 
middeleeuwse sporen aangetroffen, op dezelfde locatie waar ook het 
prehistorische materiaal werd aangetroffen. De sporen bestonden uit 
greppels en kuilen, en het is niet duidelijk waar de begrenzing zich bevind. 
Richting het zuidwesten, bij de Plesmanlaan zijn eveneens middeleeuwse 
archeologische indicatoren waargenomen, hoewel dit deel sterk verstoord is 
door moderne graafwerkzaamheden.7

6  Zie bijvoorbeeld Hamburg, 2007.
7  Jansen et al., 2007.
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Figuur 2 
Archeologie in de omgeving van het 
Gorlaeus: in blauw de vroegmiddeleeuwse 
nederzetting, in geel de middeleeuwse 
resten bij de Plesmanlaan en in groen de 
prehistorische en middeleeuwse sporen.
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2.3 Historisch kader
Op de oudste historische kaarten, uit de 17e eeuw, is de precieze onder-
zoekslocatie moeilijk te duiden vanwege het gebrek aan wegen en 
bebouwing het gebied. Er lijkt daarom rond deze periode vrij weinig 
activiteit geweest te zijn, behalve dat het gebied ingericht was als polder. 

Op historische kaarten die rondom 1900 dateren, is te zien dat de onder-
zoekslocatie gelegen is aan de lage Morschweg (fig. 3). In de omgeving 
zijn enkele historische gebouwen zichtbaar zoals het pesthuis bij Leiden 
en het kasteel Endegeest in het noorden. Op de onderzoekslocatie zelf zijn 
geen gebouwen zichtbaar. Het terrein lijkt alleen als weide gebruikt te zijn, 
voorzien van enkele sloten die als ontwatering dienden. Op latere kaarten, 
rond 1960, is te zien dat deze situatie onveranderd is, alleen de sloten zijn 
gedempt. De bouw van het Gorlaeus laboratorium heeft hieraan een einde 
gemaakt.
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Figuur 3 
Kaart van rond 1900 met de opgravingslocatie 
in rood omcirkeld, in blauw de sloot die is aan-
getroffen in put 2 en 3.
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3 Vraagstellingen en methodiek

3.1 Doel- en vraagstelling8

De doelstelling van het proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen 
van de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in 
het bureauonderzoek.
Aan de hand van het veldonderzoek wordt informatie verkregen over de 
aanwezige archeologische waarden (aard, omvang, datering, gaafheid, 
conservering en inhoudelijke kwaliteit). Vervolgens wordt een waardering 
van de archeologische waarden in het plangebied opgesteld.

De vraagstelling is gericht op het verschaffen van inzicht in de 
archeologische restanten in het plangebied. Bij afwezigheid van 
archeologische restanten dient daarvoor een verklaring gegeven te worden. 
Indien archeologische resten aanwezig zijn dienen volgende vragen 
beantwoord te worden:

1 Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische 
sporen en sporenclusters?

2 Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(-en)?
3 Wat is de fasering van de vindplaats(-en)? Wanneer zijn de 

vindplaats(-en) in onbruik  geraakt? 
4 Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke 

vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?
5 Uit welke periode dateren de eventuele sporen?
6 Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten?
7 Wijken de waargenomen landschappelijke eenheden af van het 

geschetste verwachtingsmodel en zo ja, hoe?
8 Indien geen of nauwelijks archeologische resten worden aangetroffen: 

wat is de reden hiervoor?
9 Komt het verkregen beeld van de vindplaatsen in termen van fysieke 

en inhoudelijke kwaliteit overeen met de onderzoeksresultaten uit de 
omgeving (Nieuw Rhijngeest, Sportcomplex Plesmanlaan) of wijkt 
het juist 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?

10 Zijn de vindplaatsen Nieuw Rhijngeest en Sportcomplex Plesmanlaan te 
begrenzen binnen het plangebied?

11 Wat is de waarde van de aanwezige archeologische resten?

3.2 Methodiek
Het veldwerk is conform de KNA (versie 3.2) en het PvE uitgevoerd door 
een team van drie werknemers van Archol. Dinsdag 27 september 2011 
zijn de werkzaamheden begonnen. Woensdag 28 september 2011 is het 
veldonderzoek afgerond.

Werkputten
Bij het graven van de proefsleuven is het vlak laagsgewijs verdiept met 
een gladde bak tot onder de vegetatiehorizont (S5010). Tijdens de aanleg 
is het vlakniveau nagelopen op metaalvondsten. Elk vlak is na aanleg 

8  Zie PvE, Moerman, 2011.
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gefotografeerd en met een Robotic Total Station digitaal getekend. Voor de 
inzet van een robotic Total Station zijn, voor aanvang van het veldonderzoek, 
grondslagpunten door een extern landmeetkundig bureau uitgezet en in 
het Rijksdriehoeksnet en ten opzichte van NAP ingemeten. Vanaf het begin 
van elke proefsleuf is om de 20 meter een profielkolom van minimaal 1 
meter breed gezet en gedocumenteerd, behalve wanneer een put dusdanig 
verstoord was dat de profielkolom geen extra informatie verschafte. Op 
enkele locaties werden de profielen machinaal verdiept om beter inzicht te 
krijgen in de bodemopbouw. De lengte van de proefsleuven was afhankelijk 
van de kabels en leidingen in de ondergrond en zijn daardoor niet even lang 
(fig. 4). De breedte van de proefsleuven bedroeg vier meter. 
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Figuur 4 
Locatie putten en profielen. 
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4 Resultaten 

W.K. van Zijverden

4.1 Landschappelijke situatie
Tijdens het IVO op Gorlaeusterrein zijn profielopnames gemaakt door een 
fysisch geograaf (drs. W. van Zijverden, EARTH Integrated Archaeology) 
om inzicht te krijgen in de geologische opbouw en ontstaansgeschiedenis 
van het landschap. 

Het bodemprofiel op het Gorlaeusterrein bestaat aan de basis over het 
algemeen uit horizontaal gelamineerd zwak tot sterk siltige klei. In deze 
klei is humus aanwezig. Dit bestaat grotendeels uit verspoeld organisch 
materiaal. In het bovenste deel van het kleipakket is dit als gevolg van 
oxidatie vrijwel geheel verdwenen. Naar boven toe wordt het kleipakket iets 
lutumrijker en bestaat doorgaans uit een matig siltige klei. De top van de 
klei is gehomogeniseerd en aangerijkt met humus. Dit is geïnterpreteerd 
als een vegetatiehorizont. In put 4 is deze klei afgedekt met een tweede 
pakket vergelijkbare klei. De top hiervan is opgenomen in de bouwvoor. 
In de overige putten is, daar waar het profiel intact is, direct op de vegeta-
tiehorizont een pakketje klei aanwezig dat sporen van bewerking vertoont 
( aangerijkt met humus, vlekkerig, tweetoppig, kleine puinbrokjes, 
enzovoorts). Dit is geïnterpreteerd als een oude bouwvoor. De top van het 
pakket is afgedekt met opgebrachte grond. In het zuidelijke deel van put 3 
bestaat de basis van het profiel uit zandige klei. In deze klei zijn duidelijk 
graafgangen van mollusken (slijkgapers?) zichtbaar. Alleen in put 6 is het 
profiel verschillend, het profiel in put 7 ziet er het zelfde uit als in put 2. In 
put 6 was de vegetatiehorizont aanwezig, maar hieronder was de klei zeer 
zwak siltig, maar nog wel enigszins gelaagd. De basis bestond uit een licht 
venige laag. Een verklaring hiervoor is lastig te geven, daarvoor is de sleuf 
te klein, een uitbreiding was niet mogelijk. Mogelijk gaat het om een lokale 
depressie in het landschap.

Het profiel geeft een beeld van rivierafzettingen die zijn gevormd onder 
invloed van stuwing en is goed vergelijkbaar met de profielen zoals 
aangetroffen tijdens het onderzoek op Oegstgeest Rijnfront.9 Opvallend is 
dat de oorspronkelijke natuurlijke bodem over grote delen van de putten 
geheel of gedeeltelijk intact is. Het mag worden verwacht dat eventuele 
grondsporen goed zichtbaar zijn. Het onderzoek heeft geen inzicht 
opgeleverd in de opbouw van de diepere ondergrond. 

Van Dinter heeft voor het gebied een uitgebreide landschappelijke 
reconstructie gemaakt voor de Romeinse Tijd.10 Wanneer de onderzoekslo-
catie wordt geplot op een uitsnede van deze paleogeografische kaart wordt 
de ligging van de locatie in het landschap duidelijk. Het onderzoeksgebied 
bevindt zich in een open kom, waarin vanuit de noordelijke rivierarm 
crevasses zijn gevormd. Dit heeft geresulteerd in een ingewikkeld patroon 
van elkaar oversnijdende geulen en elkaar afdekkende ‘splays’ waarin 
geen eenduidige richting of ontwikkeling is te onderscheiden. De enige 

9  Hemminga & Hamburg 2006.
10  Van Dinter in pres.
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obstructie in de kom wordt gevormd door de strandwallen die haaks op de 
stroomrichting staan. Het water en sediment kunnen 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 al boringen 
gezet die als alternatief gebruikt zouden kunnen worden voor een dergelijke 
landschapsreconstructie.11 

Tijdens het booronderzoek werd de aanwezigheid van een oudere bouwvoor 
vastgesteld.12 Bij de Gorlaeus locatie kon onderscheid gemaakt worden 
tussen een vrij recent ophogingspakket (S999) en een oudere bouwvoor met 
daarin baksteenspikkels (S5005). In deze laag zijn geen scherven gevonden, 
een datering is daardoor lastig te geven, mogelijk gaat het om een 19e of 20e 
eeuwse bouwvoor. Het recente ophogingspakket heeft de oudere bouwvoor 

11  DINO (NITG-TNO), BIS (Alter) en de database van Rijkswaterstaat.
12  Haaring 2010.

Figuur 5 
Puttenoverzicht Leiden Gorlaeus, inclusief 
mogelijke landschappelijke situatie (onder-
grond is de paleogeografische reconstructie  
van Van Dinter, in press).
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grotendeel verstoord, waarschijnlijk is de grond in het verleden omgezet. 
De mate van verstoring komt grotendeels overeen met het booronderzoek. 
In de boorstaten was de gelaagde opbouw van het gebied al geconstateerd, 
dit was goed zichtbaar in de profielen. Gedurende het booronderzoek zijn 
geen resten van oeverafzettingen of kreekafzettingen gevonden. Ook tijdens 
het proefsleuvenonderzoek zijn hier geen aanwijzingen voor gevonden 
waardoor bewoning uit de bronstijd tot en met de Romeinse tijd niet te 
verwachten valt. 

4.2 Archeologische resten
De hoeveelheid archeologische resten die aangetroffen werden zijn beperkt. 
Put 1 en 5 waren volledig verstoord. In deze putten is geprobeerd om de 
diepte van de verstoringen vast te stellen met behulp van een guts, maar 
deze waren in ieder geval dieper dan 50 centimeter onder vlak 1. Hierdoor 
moet geconcludeerd worden dat op deze locaties geen archeologische 
restanten meer te vinden zijn. Put 6 was voor de helft verstoord, dit heeft te 
maken met de aanleg van het Gorlaeus gebouw. In de andere helft zijn geen 
sporen waargenomen.

In de overige putten zijn in totaal 13 sporen aangetroffen. Op twee na waren 
dit allemaal greppels of sloten, de overige twee sporen betroffen een kuil en 
een dierbegraving. De onderzochte sporen bevonden zich allemaal onder de 
vegetatiehorizont (S5010), behalve de grote sloot in put 2 (S2.2) en 3 (S3.2) 
en de sloot in put 7 (S7. 1), deze bevonden zich direct onder de bouwvoor 
(S5000). 

Greppelsystemen
De greppels die aangetroffen zijn kunnen in twee categorieën verdeeld 
worden op basis van hun oriëntatie: Ten eerste zijn er greppels met een 
zuidwest-noordoostelijke oriëntatie (in rood aangegeven), de andere 
categorie staat hier haaks op (in geel aangegeven).

Het formaat van de greppels varieert sterk, de grootste is een sloot en te 
vinden in put 2 (S2.2) en 3 (S3.2). Deze sloot is eveneens terug te vinden op 
de gegeorefereerde historische kaart van rond 1900 (in blauw aangegeven). 
Volgens de historische kaart staat hier een sloot haaks op (richting het 
zuiden) en zou deze zichtbaar moeten zijn in put 3. De sloot is echter niet 
aangetroffen. Mogelijk is de kaart niet 100% nauwkeurig gegeorefereerd. 
Een tweede optie heeft te maken met de breedte en diepte van de sloot; alle 
zuidwest-noordoostelijk georiënteerde sloten lijken breder (en dieper) te zijn 
dan de sloten die hier haaks op staan. Aangezien de bovenlaag afgetopt of 
verploegt is kan deze in de 19e of 20e eeuwse bouwvoor zijn opgenomen 
waardoor deze niet meer zichtbaar was. De sloot in put 7 (S7.1) staat niet op 
de historische kaart van 1900, deze dateert waarschijnlijk eerder. De beide 
sloten zijn met venig materiaal opgevuld, de kleinere greppels vooral met 
klei.

In put 2 en 3 werden enkele kleinere greppels aangetroffen, enigszins 
onregelmatig in het vlak. De greppels waren aan de onderkant enigszins 
rechthoekig. In totaal werden drie parallel lopende greppels in put 2 
waargenomen (S2.4-2.6), in put 3 slechts één (S3.1). Mogelijk hebben deze 
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greppels te maken met een ander fenomeen in put 2. In de noordzijde 
werden een ondiepe kuil (S2.3) aangetroffen (diepte ongeveer 10-20 cm) 
die eveneens rechthoekig waren aan de onderzijde. De functie van de kuil 
is niet duidelijk, mogelijk heeft deze met kleiwinning te maken. De kuil 
leek in het profiel onder de vegetatiehorizont (S5010) te hangen, maar een 
duidelijke doorsnijding was niet te zien. Tijdens het couperen werd een 
roodbakkende scherf gevonden met spatglazuur. Dit materiaal werd in de 
omgeving geproduceerd in de tweede helft van de 13e eeuw tot in de 15e 
eeuw. De scherf was echter sterk verweerd waardoor het zeer goed mogelijk 
is dat deze pas in een later stadium in de kuil terecht is gekomen.

In put 2  werd een kuil aangetroffen met botmateriaal. Het bleek om een 
dierbegraving te gaan. In de overige putten werden geen dierbegravingen 
meer aangetroffen waardoor het waarschijnlijk om een solitair graf gaat. In 
de kuil lag het skelet van een paard, het dier was vrij jong. De gewrichten 
waren nog niet aan elkaar gegroeid en bovendien was het formaat zeer 
klein, waarschijnlijk gaat het om een veulen. Het paard lag bijeen gevouwen 
in de kuil met de voorbenen naar achteren en de achterbenen naar voren 
gevouwen (fig. 6).

Een datering van het skelet is lastig te geven, in de kuil werd geen ander 
dateerbaar materiaal gevonden, maar waarschijnlijk gaat het om een skelet 
uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Het skelet is niet meegenomen 
omdat het zich in een slechte staat bevond. Het botmateriaal was enigszins 
in elkaar gedrukt en zeer fragiel waardoor het bij het lichten uit elkaar zou 
vallen. Bovendien kon het paardengraf niet aan andere sporen gekoppeld 
worden en geen extra informatie zou opleveren.

Figuur 6 
Skelet van een jong paard met de voor-
benen naar achteren gevouwen en de 
achterbenen naar voren. 
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Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn de restanten gevonden van een 
verkavelingsysteem die gedateerd moet worden in de late middeleeuwen of 
nieuwe tijd. De met klei opgevulde greppels behoren tot het oudste systeem 
gezien hun stratigrafische niveau in de profielen. Een datering valt niet te 
geven aangezien geen dateerbaar materiaal in de greppels is aangetroffen. 
De met veen opgevulde sloten zijn jonger kunnen in één geval gekoppeld 
worden aan historisch kaartmateriaal. Tijdens het onderzoek is slechts één 
scherf gevonden wat duidt op zeer beperkte menselijke activiteiten in het 
gebied. Het graf van een jong paard lijkt te passen in het beeld van een 
gebied dat altijd in gebruik is geweest als weideland waar men dieren lieten 
grazen.
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5 Conclusie

5.1 interpretatie
Het archeologisch onderzoek bij het Gorlaeus laboratorium heeft een 
beperkt aantal archeologische sporen opgeleverd. Het gaat om een tiental 
verkavelinggreppels, een dierbegraving en een mogelijke kleiwinningskuil. 
De hoeveelheden vondstmateriaal zijn eveneens zeer beperkt, er is slechts 
één scherf aangetroffen waardoor de sporen lastig te dateren zijn. Op basis 
van stratigrafie lijken de sporen te dateren uit de late middeleeuwen of 
nieuwe tijd. In de nabije omgeving is een aantal vindplaatsen aangetroffen, 
zoals de Merovingische vindplaats bij het Corpus museum. Het sporenvlak 
bevindt zich zowel bij het Corpus, als bij het Gorlaeus op ongeveer 0,6 m 
–NAP. Bij het Corpus is waarschijnlijk vrij veel van het maaiveld verdwenen 
door het aftichelen van de klei voor de baksteen- en dakpan industrie. Bij 
het Gorlaeus is het bodemprofiel redelijk intact en bevinden zich zelfs 
ophogingslagen op het oude maaiveld (S5010). Oorspronkelijk lag dit terrein 
dus lager dan het Corpus terrein in Oegstgeest. Hierdoor was dit laatste 
terrein droger, minder gevoelig voor overstromingen en daardoor geschikter 
voor bewoning dan het Gorlaeus terrein. Bovendien lag dit terrein aan 
een Rijnarm waardoor een directe verbinding met zee en het achterland 
mogelijk was. 

5.2 Beantwoording onderzoeksvragen

1 Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische 
sporen en sporenclusters?

Tijdens het onderzoek zijn enkele verkavelingsgreppels en sloten 
aangetroffen. Een datering is lastig te geven vanwege het ontbreken 
van vondstmateriaal. Één sloot kon aan een historische kaart gekoppeld 
worden, waarschijnlijk dateren de overige greppels en sloten uit de late 
middeleeuwen of nieuwe tijd. De omvang is niet vast te stellen, de sloten en 
greppels lijken over het hele gebied door te lopen. Naast deze sporen zijn 
restanten van een dierbegraving en mogelijke kleiwinning gevonden. Op de 
onderzoekslocatie lijkt vrij weinig menselijke activiteiten te zijn ontplooit. 

2 Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(-en)?
Op de onderzoekslocatie is geen vindplaats aangetroffen waardoor deze 
vraag niet te beantwoorden is. 

3 Wat is de fasering van de vindplaats(-en)? Wanneer zijn de 
vindplaats(-en) in onbruik geraakt? 

Op de onderzoekslocatie is geen vindplaats aangetroffen waardoor deze 
vraag niet te beantwoorden is. 

4 Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke 
vondsttypen of vondstcategorieën behoren zij?

Slechts één verweerde roodbakkende scherf werd gevonden die tussen de 
tweede helft van de 13e eeuw en de 15e eeuw te dateren is. 

5 Uit welke periode dateren de eventuele sporen?
Waarschijnlijk uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. 
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6 Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten?
De archeologische resten bevinden zich onder de huidige bouwvoor (recente 
sloten) of onder de vegetatiehorizont.

7 Wijken de waargenomen landschappelijke eenheden af van het 
geschetste verwachtingsmodel en zo ja, hoe?

De onderzoekslocatie wijkt af van het verwachtingsmodel. Het model 
verwachte een periferie van de nederzetting bij het Corpus terrein, maar 
hiervan zijn geen restanten aangetroffen. Ook middeleeuwse sporen die bij 
de Plesmanlaan zijn gevonden werden hier niet aangetroffen. 

8 Indien geen of nauwelijks archeologische resten worden aangetroffen: 
wat is de reden hiervoor?

Waarschijnlijk heeft de onderzoekslocatie lager gelegen dan het omringende 
land. Hierdoor is het vrijwel altijd drassig geweest en mogelijk gevoelig 
voor overstromingen. Pas vanaf de inpolderingen zal het gebied beter 
toegankelijk geweest zijn. 

9 Komt het verkregen beeld van de vindplaatsen in termen van fysieke 
en inhoudelijke kwaliteit overeen met de onderzoeksresultaten uit de 
omgeving (Nieuw Rhijngeest, Sportcomplex Plesmanlaan) of wijkt 
het juist 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?

De bodemopbouw lijkt vergelijkbaar met bovengenoemde locaties. De 
bodemopbouw bij het Gorlaeus lijkt beter intact te zijn dan bij deze locaties. 
Op archeologisch niveau wijkt de onderzoekslocatie af. In het verleden 
lijken vrij weinig menselijke activiteiten in het gebied ontplooit te zijn. 

10 Zijn de vindplaatsen Nieuw Rhijngeest en Sportcomplex Plesmanlaan te 
begrenzen binnen het plangebied?

Nee, hiervan zijn geen archeologische restanten aangetroffen waardoor deze 
niet te begrenzen zijn. 

11 Wat is de waarde van de aanwezige archeologische resten?
De waarde van de archeologische resten is laag. Deze bestaan uit enkele ver-
kavelingssystemen en een dierbegraving. De hoeveelheden vondstmateriaal 
zijn zeer klein.
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6 Aanbeveling

Archeologische vindplaatsen worden gewaardeerd aan de hand van 
richtlijnen van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie 
(KNA). Daarbij wordt aan de hand van verschillende parameters een 
waardeoordeel gegeven of vindplaatsen behoudenswaardig zijn. In de eerste 
plaats wordt nagegaan of vindplaatsen vanwege hun belevingswaarde, op 
basis van de criteria schoonheid of herinnering (met een score van 1 tot 
3 per criterium), als behoudenswaardig getypeerd kunnen worden. De 
vindplaatsen worden vervolgens op hun fysieke kwaliteit beoordeeld: in 
principe wordt een vindplaats als behoudenswaardig aangemerkt, indien 
de criteria gaafheid en conservering samen bovengemiddeld (vijf of zes 
punten) scoren. Bij een middelmatige tot lage score (vier punten of minder), 
wordt naar de inhoudelijke kwaliteitscriteria gekeken om te bepalen of 
het terrein toch behoudenswaardig is. Indien te verwachten is dat op een 
van de inhoudelijke criteria ‘hoog’ wordt gescoord, wordt het monument 
ook in principe behoudenswaardig geacht. Dit ‘vangnet’ heeft tot doel 
ervoor te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar 
desondanks inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.

Op basis van deze parameters en de bijbehorende criteria volgt nu een 
waardering van fase 1 van het plangebied Snellius - Gorlaeus te Leiden (tabel 
2).

Waarden Criteria Score

Beleving Schoonheid n.v.t

  Herinnering n.v.t

Fysieke kwaliteit Gaafheid 3

  Conservering n.v.t

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 1

  Informatiewaarde 1

  Ensemblewaarde 1

  Representativiteit 1

Beleving
Deze waardering heeft voornamelijk betrekking op zichtbare monumenten. 
Het criterium schoonheid, de esthetisch-landschappelijke waarde, is niet 
van toepassing op het te beoordelen plangebied. Er is ook geen sprake van 
een herinnering die verbonden is aan het verleden. Er heeft geen historische 
gebeurtenis plaatsgevonden en er bestaan ook geen volksverhalen of andere 
verbondenheid met het onderzochte gebied. 

Het plangebied blijkt niet op ‘beleving’ te waarderen. De waarde zal daarom 
moeten blijken uit de fysieke en inhoudelijke kwaliteit.

Fysieke kwaliteit
Hiermee wordt de mate bepaald waarin de archeologische resten nog intact 
zijn en in situ liggen. De criteria hiervoor zijn gaafheid en conservering. De 
aanwezigheid van mogelijke verstoringen in relatie tot de stabiliteit van de 
fysieke omgeving is bepalend voor de gaafheid van de sporen en structuren; 
de conservering heeft betrekking op de staat van de daarin aanwezige 
vondsten. 

Tabel 2 
Waardering plangebied Snellius – Gorlaeus 
fase 1 te Leiden.
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De gaafheid van het plangebied kan als hoog worden aangemerkt. De kleiige 
afzettingen van de Oude Rijn hebben eventuele archeologische waarden 
afgedekt en beschermd. 
De mate van conservering van vondsten binnen het plangebied is niet 
te bepalen. Tijdens het veldonderzoek zijn namelijk geen vondsten 
aangetroffen. 

De vindplaats scoort weliswaar goed op gaafheid, maar de conservering 
blijkt niet te goed waarderen. De waarde zal daarom moeten blijken uit de 
inhoudelijke kwaliteit.

Inhoudelijke kwaliteit
Binnen de inhoudelijke kwaliteit staan vier criteria centraal: zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit. Op alle vier de 
criteria scoort het plangebied laag. In het plangebied zijn slechts greppels 
uit de nieuwe tijd aangetroffen. Het gaat om off-site sporen in een verkaveld 
buitengebied. Dergelijk perceelgreppels komen veel voor in gebieden buiten 
de bewoonde kernen. Ze kunnen op de kadastrale kaart beter worden 
bestudeerd dan in opgravingsputten. Het totaal ontbreken van vondsten 
wijst er eveneens op dat het plangebied in de nieuwe tijd niet in gebruik is 
geweest als woongebied. 

We kunnen concluderen dat de verzameling van perceelgreppels uit de 
nieuwe tijd binnen het plangebied (fase 1) te laag scoort om aangemerkt te 
worden als ‘behoudenswaardige’ vindplaats. 
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