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In opdracht van de Gemeente Leiden heeft Archol bv in juli 2012 een opgraving van twee sloot-
tracés in de Oostvlietpolder uitgevoerd. De verwachting was dat de tracés vindplaatsen uit de 
late prehistorie en/ of Romeinse tijd zouden doorkruisen. Uit de Oostvlietpolder zijn dergelijke 
vindplaatsen bekend op de kreekruggen en oeverwallen in een getijde-kreken landschap.
De tracés hebben een omvang van 140 x 8 m en 40 x 8 m. De verwachte vindplaatsen zijn niet 
aangetro�en. De aangetro�en sporen beperken zich tot enkele perceleringssloten en –grep-
pels, twee stakenrijen met onbekende datering en twee recente kuilen. Ook werd geen vondst-
materiaal uit de Romeinse tijd gevonden. Wel werden uit de komklei verspoelde scherven uit de 
late prehistorie verzameld.  
Tegen de verwachtingen bleken de sleuven geen kreekruggen aan te snijden, maar een komge-
bied. Dit terrein zal gedurende de late prehistorie en Romeinse tijd te nat zijn geweest voor 
bewoning, wat de afwezigheid van vindplaatsen verklaart. De verspoelde scherven wijzen 
echter op wel een laatprehistorische vindplaats in de directe omgeving.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol bv heeft in opdracht van de gemeente Leiden gedurende drie dagen in juli 2012 

een opgraving uitgevoerd in het plangebied van de Oostvlietpolder. Hierbij zijn twee 

langgerekte putten in het noordelijke deel van  dit te ontwikkelen terrein onderzocht 

waar in de nabije toekomst twee sloten gegraven gaan worden.

Directe aanleiding voor het archeologisch onderzoek zijn de geplande en toekomstige 

bodemingrepen van de gemeente Leiden in de Oostvlietpolder. De gemeente Leiden 

heeft een Paraplubestemmingsplan Archeologie Leiden opgesteld waarin staat 

beschreven wanneer het noodzakelijk wordt geacht archeologisch onderzoek uit te 

voeren op een terrein. Binnen het plangebied zijn de afgelopen twee decennia  enkele 

vooronderzoeken uitgevoerd waarbij op een aantal plaatsen archeologische resten 

zijn aangetroffen. Op basis hiervan zijn archeologische zones gedefineerd waaraan 

verschillende waarde categoriën zijn toegekend. Het inrichtingsplan is zodanig 

opgesteld dat de meeste kansrijke zones in het gebied grotendeels worden beschermd. 

De geplande werkzaamheden, het uitgraven van twee sloottracés, overschrijden echter 

de criteria van het paraplubestemmingsplan.

Het directe doel van het onderhavig archeologisch onderzoek is in het Programma van 

Eisen beschreven als het documenteren en bergen van vondsten en het vastleggen van 

eventueel nog intacte grondsporen binnen de grenzen van de grondwerkzaamheden. 

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied de Oostvlietpolder ligt ten zuiden van de stad Leiden en wordt 

(globaal) begrensd door de Vliet en de vlietweg in het noordwesten, Roomburg 

in het noordoosten, de Hofvlietweg en de Rijksweg A4 in het zuidoosten en het 

recreatiegebied Vlietland in het zuidwesten. De aan te leggen sloten liggen in het 

1
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Figuur 1.1 
Locatie Oostvlietpolder. 
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noorden van de polder, met een onderlinge afstand van 240 m (figuur 1.1). Het gebied 

bestaat uit grasland. De percelering wordt gekenmerkt door een langgerekt patroon 

met een noordwest-zuidoost oriëntatie.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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, dan kan de initiatiefnemer verplicht 

worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden), 

of tot een archeologische opgraving.

Vooronderzoek in de Oostvlietpolder en het eerder genoemde paraplubestem-

mingsplan van de gemeente dienden als leidraad voor de uitvoering van eventueel 

verder onderzoek wanneer geplande graafwerkzaamheden in het gebied daartoe  

aanleiding mochten geven. Zo heeft de gemeente Leiden een advies opgesteld om 

in het plangebied deels een actieve vorm van archeologische begeleiding uit te laten 

voeren. In het geval  sloot-tracés waardevolle zones zouden doorkruisen dienden deze 

volledig opgegraven te worden. Zo ook in het onderhavige geval. De resultaten van het 

opgraven van de sloot-tracés, uitgevoerd door Archol bv worden gepresenteerd in dit 

rapport.

De opgravingswerkzaamheden werden uitgevoerd conform de richtlijnen van een 

opgraving. Ten behoeve van de uitvoering van de opgraving is een Programma van 

Eisen (PvE) opgesteld door de gemeente Leiden.1 De archeologische opgraving is 

uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen die zijn gesteld in de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.2). 

Het veldwerk is verricht door een team van Archol bv bestaande uit M. Hemminga 

(veldwerkleider), M. Pruijsen, J. van der Leije en E. de Vries. J. de Moor was als fysisch-

geograaf bij het onderzoek betrokken. Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd 

door drs. M.D.R. Andela. De opdrachtgever is de gemeente Leiden. Hiervoor fungeert 

dhr. A. Kagie als contactpersoon.

1  Brandenburgh 2012.
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Datum veldwerk:   23 juli 2012 tot en met 25 juli 2012

 

Opdrachtgever:  Gemeente Leiden (contactpersoon: A. Kagie)

Uitvoerder:  Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol bv)

 

Bevoegd gezag:  Dhr. M.D.R. Andela, gemeente Leiden

Gemeente:  Leiden

Plaats:   Leiden

Provincie:  Zuid-Holland

Toponiem:  Oostvlietpolder 

Coördinaten vindplaats: NO 92.539/ 461.133

    ZO 92.543/ 461.127  

    NW 92.473/ 461.016

    ZW 92.478/ 461.006

 

Geomorfologie:  Rivier inversierug (code 3K26)

Bodem:   Poldervaaggrond; Grondwatertrap III

Beheer van documentatie 

en vondsten:  Depot  van Archeologisch Centrum Gemeente Leiden

ARCHOL-code:  OVP1364

Gemeente-code:  12-OVP

Archis-OMnr.:  52784

Archis-Waarnemingsnr. In aanvraag

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens archeologisch 
onderzoek.
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Doel- en vraagstellingen

2.1  Inleiding

Ten behoeve van de uitvoering van het archeologische onderzoek in het plangebied 

Leiden-Oostvlietpolder is vooraf een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.2 Op 

grond van de resultaten van voorafgaande archeologische onderzoeken en de daaruit 

voortgevloeide archeologische verwachtingen is een aantal onderzoeksvragen 

geformuleerd. Daarnaast zijn in het PvE voorwaarden gesteld aan het methodische 

aspect van het archeologische veldwerk. 

2.2  Doelstelling

Direct doel van het archeologisch onderzoek is, conform het PvE, beschreven als het 

documenteren en bergen van vondsten en het vastleggen van eventueel nog intacte 

grondsporen binnen de grenzen van de grondwerkzaamheden. Het onderzoek naar 

deze resten dient ingebed te zijn in de onderzoeksthema’s zoals verwoord in de 

Gemeentelijke Onderzoeksagenda Archeologie Leiden van september 2009, die ook 

aansluiten op de provinciale en nationale onderzoeksagenda’s. Voor zover mogelijk 

dienen de aan de hand hiervan opgestelde onderzoeksvragen (zie paragraaf 2.3) 

beantwoord te worden.

2.3  Vraagstellingen3

Naar aanleiding van de archeologische inventarisatie van het gebied, uitgevoerd door 

RAAP, is een overzichtkaart van de Oostvlietpolder opgesteld waarop de vindplaatsen 

en globale grenzen van de vindplaatsen zijn aangegeven.4 Ten behoeve van de 

opgraving binnen de vindplaatsen zijn de volgende vragen opgesteld:

Landschap
-	 Wat is de omvang en begrenzing van de vindplaats op de kreekrug?

-	 Wanneer is de kreekrug gevormd en wanneer was deze bewoonbaar?

-	 Hoe zag het landschap en de vegetatie eruit ten tijde van de bewoning?

-	 Zijn er landschappelijke redenen geweest voor het beëindigen van het gebruik van de 

vindplaats?

Datering
-	 Hoe oud is de vindplaats?

-	 Hoe lang is het complex in gebruik geweest?

-	 Zijn er verschillende fasen in gebruik te onderscheiden?

Culturele karakteristiek
-	 Tot welke materiaalgroep behoort de vindplaats op basis van het vondstmateriaal?

-	 Zijn er overeenkomsten en/ of verschillen aan te wijzen met andere contemporaine 

vindplaatsen in de omgeving, zowel ten noorden als ten zuiden van de Rijn?

-	 In hoeverre kan sprake zijn geweest van contacten en/ of uitwisseling met de 

nederzettingen in de omgeving? 

2  Brandenburgh 2012.
3  De vraagstellingen zijn conform de PVE; Brandenburgh 2012.
4  Oude Rengerink 1999, bijlage I; De Boer, Coppens & Van Eijk 2011, 55.

2



10	 Leiden OOstvLietpOLder

Voedselvoorziening
-	 Welke voedselbronnen gebruikte men?

-	 Wat is de verhouding akkerbouw - veeteelt?

-	 Was er nog sprake van jagen/ vissen/ verzamelen en in welke mate?

Karakteristiek van de vindplaats
-	 Welke typen sporen zijn aanwezig?

-	 Welke activiteiten vonden plaats op de locatie?

Cultus en ideologie
-	 Is sprake van ideologisch gebruik van bepaalde zones van het terrein en hoe 

manifesteert zich dat in de sporen en vondsten?

Ambachtelijke activiteiten
-	 Is sprake van ambachtelijk gebruik van bepaalde zones van het terrein en hoe 

manifesteert zich dat in de sporen en vondsten?
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Landschappelijk en archeologisch kader

3.1 Inleiding

Het plangebied is gelegen langs de Rijnmonding, in een gebied dat in het Holoceen 

(sinds 10.000 BP) onder invloed van mariene en fluviatiele processen is ontstaan.5 

Deze processen hebben sterk invloed gehad op de bewoonbaarheid van het gebied, 

waardoor het landschappelijke aspect van het onderzoek onlosmakelijk verbonden 

is met het archeologische aspect. Beide disciplines, zowel het landschappelijke als 

het archeologische kader, worden in dit hoofdstuk beschreven. Ook wordt een kort 

overzicht gegeven van eerder gedane onderzoeken en het historische kader van de 

Oostvlietpolder. 

3.2 Geologie en geomorfologie6 

De geologische opbouw van het gebied is voor een groot deel te koppelen aan de 

gevolgen van de zeespiegelstijging die gepaard ging met een aantal transgressiefasen. 

Bij een transgressie dringt de zee verder het land in en is de getijdeninvloed veel verder 

in het land merkbaar. Klei en zand worden afgezet wat leidt tot erosie van bestaande 

afzettingen. De invloed van de zee en de getijden nemen sterk af tijdens de regressies 

wanneer er uitbreiding van de kust plaatsvond. Ook kon er dan meestal veengroei 

plaatsvinden in de gebieden die voorheen onder water stonden. 

Vanaf c. 5200 BP ontstonden  enkele strandwallen ten westen van het onderzoeks-

gebeid. Daarvoor had de Rijn reeds een nieuwe loop gevonden en mondde deze bij 

Leiden in  zee uit. Nadat de kust, met uitzondering van de Rijnmonding, door de 

strandwalvorming gesloten was geraakt, ontstond  achter de strandwallen een lagune. 

De monding van de Rijn groeide uit tot een groot estuarium van waaruit het lagunaire 

gebied onder invloed van de zee bleef. Het onderzoeksgebied ligt aan de zuidrand 

hiervan. In het lagunaire gebied vond sedimentatie van (aanvankelijk) zandige klei 

en (later) zware klei plaats. In het gebied ontstond een stelsel van getijdekreken van 

waaruit klei werd afgezet. In de kreken zelf werden vooral zandige afzettingen afgezet.

Vanaf c. 3500 BP verlandde het gebied en nam de invloed van zee sterk af. Nadat 

nog een dek van zware klei is gesedimenteerd, begon de groei van het Hollandveen. 

Aanvankelijk vond voornamelijk veengroei plaats onder zeer natte omstandigheden 

en ontstond er een zeer moerassig laagveenlandschap. Later kwam het veen boven 

de invloedssfeer van het grondwaterniveau te liggen en ontstond er een hoogveen-

landschap. De vorming van het Hollandveen heeft tot in de Middeleeuwen kunnen 

doorgaan.

In het kustgebied is de veengroei enkele keren onderbroken tijdens transgressies.

De eerste onderbreking trad op rond c. 3450-2750 BP. De invloed van de Rijn kon zich 

vermoedelijk als gevolg van een tijdelijke daling van de zeespiegel kon  tot voorbij 

Valkenburg uitbreiden en zodoende  werden zoetwaterafzettingen in het estuarium en 

de randzones daarvan gesedimenteerd.7 In het veen vormden zich krekenstelsels van 

waaruit een kleidek met veel houtresten (komafzettingen) werd afgezet. Afzettingen 

5  Oude Rengerink 1999, 12.
6  Gebaseerd op: Oude Rengerink 1999, 6-8.
7  Van de Plassche, 1982.

3
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in de kreken bestaan uit grof tot fijn zand. Langs de (grotere) kreken ontstaan zwak 

ontwikkelde oeverwallen. De afzettingen uit deze fase komen in het onderzoeksgebied 

voor in de meest noordelijke hoek.

Na c. 2750 BP kan aan de randen van het Rijnestuarium opnieuw veengroei 

plaatsvinden. Rond c. 2450 BP wordt dit veen wederom afgebroken. Opnieuw vindt er, 

onder invloed van de zee, sedimentatie vanuit een krekenstelsel plaats. Daarbij lijken 

de kreken uit deze fase zich vooral in te snijden in de al in de ondergrond aanwezige 

oudere kreken. De kreken dringen nu echter verder landinwaarts en komafzettingen 

worden over een groter gebied gesedimenteerd.

Hoewel de invloed van de zee hierna weer afnam, zijn er in meerdere perioden daarna 

tijdens stormvloeden sedimenten afgezet. Omvangrijke sedimentatie vindt plaats 

vanaf het begin van de Late Middeleeuwen als de invloed van de getijden landinwaarts 

tot voorbij Koudekerke merkbaar is. In het onderzoeksgebied is in deze periode een 

deklaag (komklei) afgezet.

Vanaf de 13e eeuw wordt de Oostvlietpolder ontgonnen en aan de noordzijde 

bedijkt. Nadien neemt de overstromingsfrequentie af en vindt er nog maar weinig 

sedimentatie plaats. De Vliet, die aan de westzijde langs de Oostvlietpolder loopt, is 

vermoedelijk tussen 3450 en 2750 BP ontstaan. De Vliet heeft zich in het Hollandveen 

ingesneden, waarbij in een strook van c. 200 meter aan weerszijden van de Vliet oever-

afzettingen zijn afgezet op het veen. 

3.3 Bodemkunde

Door de voortdurende sedimentatie onder invloed van mariene en fluviatiele processen 

bestaat de bodem uit een aantal kleipakketten die door veenlagen gescheiden 

zijn.8 De bodem in het onderzoeksgebied kan getypeerd worden als kalkarme leek-/

woudeerdgronden (pMn86C). De grondwatertrap is III. Dit betekent dat de Gemiddeld 

Hoogste Grondwaterstand hoger ligt dan 40 cm onder het maaiveld en dat de 

Gemiddeld Laagste Grondwaterstand tussen de 80 en 120 cm onder het maaiveld ligt. 

8  Oude Rengerink 1999, 12.

Figuur 3.1 
Geomorfologische kaart met de ligging van 
de Oostvlietpolder. 
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3.4  Archeologische context

3.3.1 Inleiding

Vanaf 1999 hebben enkele vooronderzoeken plaatsgevonden in de Oostvlietpolder die 

toespitsten op zowel het landschappelijke als archeologische aspect van het gebied. 

Het gaat hierbij om een bureauonderzoek, enkele booronderzoeken en enkele proef-

sleufcampagnes.9

3.3.2 Onderzoeksgeschiedenis10

In 1999 heeft onderzoek door RAAP in de Oostvlietpolder tien verschillende 

vindplaatsen aan het licht gebracht, voornamelijk op de flanken van 

kreekruggen(figuur 3.2). Deze vindplaatsen dateren uit de late ijzertijd en/of de 

Romeinse tijd.11

Vindplaatsen 1, 2, 3 en 5 zijn in 1999 en 2001 nader onderzocht door de gemeente 

Leiden in samenwerking met de Universiteit Leiden. Vindplaats 5, opgegraven in 

1999, omvat een kleine nederzetting en een ambachtelijk areaal uit de Romeinse 

tijd.12 De nederzetting was bewoond vanaf het midden van de eerste eeuw tot 

het midden van de derde eeuw. De vondsten zijn van zeer hoge cultuurhistorische 

waarde. Binnen de nederzetting zijn aanwijzingen gevonden voor productie van 

aardewerk en ijzer. Waarschijnlijk was deze productie gericht op de handel met de 

Romeinse nederzettingen in Roomburg en Valkenburg, en dit biedt mogelijk een 

verklaring voorde grote hoeveelheid gedraaid Romeins aardewerk en andere typisch 

Romeinse artikelen binnen de vindplaats. Daarnaast is een aantal rituele deposities 

aangetroffen.13 

Het proefsleuvenonderzoek bij vindplaats 1, 2 en 3 in 2001 toonde aan dat niet alle 

aangetoonde vindplaatsen intact waren. Ook kon in een enkel geval alleen een 

randgebied onderzocht worden waaruit bleek dat bewoning dichtbij moest zitten. 

Het booronderzoek dat in 2010 in het gebied is uitgevoerd heeft het beeld aanzienlijk 

verfijnd (figuur 3.3). Het krekenstelsel waarop de nederzettingsterreinen liggen, blijkt 

fijn vertakt en archeologische indicatoren zijn in grote aantallen aangetroffen op de 

kreekruggen. De aanvankelijk gedefinieerde 10 vindplaatsen blijken een stuk groter 

dan aanvankelijk gedacht. 

Tijdens een archeologische kartering in het tracé van de Rijn-Gouwelijn vlak ten 

oosten van het plangebied zijn op een diepte van c. 50 cm - mv op diverse plaatsen 

archeologische indicatoren aangetroffen. Ook hier worden resten verwacht 

uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Vlak ten zuiden van het plangebied is in de 

diepere ondergrond zand aangetroffen dat geïnterpreteerd is als een strandwal. 

Deze strandwal is de meest oostelijke en daarmee oudste strandwal, en kan 

bewoningssporen bevatten uit het neolithicum. Tijdens het booronderzoek in de 

Oostvlietpolder zijn hiervoor echter nog geen aanwijzingen aangetroffen.14

9  Hessing, Sueur & Zalinge 2004; Oude Rengering 1999; Domburg 2004; Gumbert 2001; De Boer, 
Coppens & Van Eijk 2010; Jansen 2011.

10  Gebaseerd op: Brandenburgh 2012. Gebaseerd op: Brandenburgh 2012.
11  Oude Rengerink 1999. Oude Rengerink 1999.
12  De vindplaatsen zijn benoemd in Oude Rengerink 1999; Domburg 2004. De vindplaatsen zijn benoemd in Oude Rengerink 1999; Domburg 2004.
13  Gumbert 2001. Gumbert 2001.
14  Jansen 2011. Jansen 2011.
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Figuur 3.2 
Archeologische indicatie van het terrein na aanleiding van het 
inventariserende onderzoek in 1999 (uit Rengerink 1999).
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Het tracé van de langste van de twee sloten ligt voor een groot deel binnen de 

grenzen van vindplaats 4, zoals gedefinieerd tijdens de vooronderzoeken (zie figuur 

3.2). In de boringen zijn net onder de bouwvoor houtskool en aardewerk fragmentjes 

aangetroffen, op basis waarvan een nederzetting uit de ijzertijd of Romeinse tijd werd 

verwacht. 

Het tracé van de kortere sloot ligt tussen vindplaatsen 5, 6 en 7 in. Vindplaats 5 betreft 

de hierboven beschreven Romeinse nederzetting. Ter plekke van vindplaats 6 zijn in 

de boringen indicatoren uit de late middeleeuwen en/ of nieuwe tijd aangetroffen. 

Vindplaats 7 betreft een (waarschijnlijke) nederzetting uit de ijzertijd of Romeinse tijd.

3.3.3 IKAW en AMK15

Op de IKAW valt de Oostvlietpolder in een zone met een middelhoge trefkans (figuur 

3.4).16 Daarnaast ligt een AMK-terrein in het onderzoeksgebied, een terrein van 

hoge archeologische waarde (monumentnummer 15377; CMA-code 30H-012). Deze 

vindplaats bevat bewoningssporen uit de Romeinse tijd (mogelijk doorlopend tot in 

de Middeleeuwen; zie ook ARCHIS-waarnemingsnummers 137667, 138566, 138567 

en 138568), waarschijnlijk gaat het om enkele erven/huisplaatsen met bijbehorende 

off-site patronen. Het betreft de door Oude Rengerink (1999) ontdekte vindplaats 5, 

waarvan een deel is onderzocht.17

Ook is de Vliet, die langs het noorden van het onderzoeksgebied loopt, van 

archeologisch significantie. Bij het Romeinse castellum Matilo in Roomburg, ten 

noorden van de Oostvlietpolder, is een grote Romeinse nederzetting opgegraven (zie 

figuur 3.1). Hierbij werd een gracht gevonden waarvan vermoed wordt dat het om 

de Corbulogracht gaat. Van deze gracht wordt aangenomen dat deze een verbinding 

vormde tussen Matilo en het in Voorburg gelegen Forum Hadriani. De gracht moet 

grotendeels aangelegd zijn in de aanwezige, natuurlijke waterloopde Vliet. Er mag 

dus worden aangenomen dat de Vliet daarbij in zekere mate is gekanaliseerd. Bij 

Cronesteyn, ten oosten van het huidige onderzoeksgebied, zijn enkele restanten van 

Romeinse schepen in deze Corbulogracht gevonden.18

3.5 Historisch kader19

De Oostvlietpolder is ontstaan door  de samengevoeging van de waterschappen 

‘Hoflandse Polder’ of ‘Hofpolder’ en de ‘Vlietpolder’, die op de geraadpleegde oude 

kaarten als zodanig te zien zijn. De Vlietpolder stamt uit1600 en de Hofpolder uit 1610. 

Deze polders danken hun ontstaan  aan veenontginningen die tegen het einde van 

de Vroege Middeleeuwen in cultuur werden gebracht.20 Geheel in overeenstemming 

hiermee wordt de Oostvlietpolder gekenmerkt door een regelmatige (opstrekkende) 

strokenverkaveling. De ontginning is zeer waarschijnlijk uitgevoerd vanaf de oever van 

de Vliet in zuidoostelijke richting. 

15  I�A� staat voor Indicatieve �aart voor Archeologische �aarden; A�� staat voor Archeologi- I�A� staat voor Indicatieve �aart voor Archeologische �aarden; A�� staat voor Archeologi-
sche �onumenten �aart.

16  Deeben 2008; zie ook ���.cultureelerfgoed.nl. Deeben 2008; zie ook ���.cultureelerfgoed.nl.
17  Oude Rengerink 1999; Gumbert, 2001; Domburg, 2004 Oude Rengerink 1999; Gumbert, 2001; Domburg, 2004
18  Oude Rengerink 1999, 10. Oude Rengerink 1999, 10.
19 Gebaseerd op: De Boer, Coppens &  van Eijk, 2011. Het bureauonderzoek biedt een uitgebreid Gebaseerd op: De Boer, Coppens &  van Eijk, 2011. Het bureauonderzoek biedt een uitgebreid 

verslag van tekst en kaartmateriaal over de historische �aarden van de Oostvlietpolder en de 
Cronesteynse polder.

20  Van de Ven 2003. Van de Ven 2003.



Leiden OOstvLietpOLder   17

De Vliet, aan de noordzijde van het onderzoeksgebied, buigt ter hoogte van de 

Lammebrug naar het noorden af richting de stad Leiden. De Vliet heeft tot aan het 

begin van de 20e eeuw gefungeerd als trekvaart. De Bonnekaart (c. 1850) en de 

Topografisch Militaire Kaart (herzien 1912) vermelden dan nog de termen ‘jaagpad’ of 

‘trekvaart’ langs de Vliet. De trekvaart verbond Leiden met Den Haag en Delft. Volgens 

gegevens in de KICH kwam deze vaart tot stand tussen 1636 en 1638 door verbreding 

en uitdieping van de reeds bestaande Vliet. Vanuit Leiden komend liep het jaagpad op 

de westelijke oever. Ter hoogte van het zogenaamde Commissarishuis (van de Heren 

van de Trekvaart) wisselde het jaagpad van oever. Zoals op de kaart van 1912 nog staat 

aangegeven, was hier een pontveer om de paarden over te zetten.
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Methodiek en strategie

4.1  Algemeen

Het tracé van twee sloten is opgegraven waarbij rekening is gehouden met de huidige 

nog in gebruik zijnde sloten. De grootst geplande lange waterloop (langs de Vlietweg) 

loopt over drie percelen. De tweede kortere waterloop ligt over de hele breedte 

van één perceel. Alle percelen worden door watervoerende sloten begrensd. Om te 

voorkomen dat de sloten zouden doorbreken is er overal een dam overgelaten. Er 

zijn dus twee opgravingsputten aangelegd; een van ca.140 m bij 8 m (put 1, langs de 

Vlietweg) en een van ca. 40 m bij 8 m (put 2) (figuur 4.1). 

De uiteindelijke sloten worden met een schuin talud uitgegraven en zoals in het PvE 

omschreven is de totale breedte wat verstoord wordt maximaal 8 m en loopt taps toe. 

Deze breedte van 8 m is aangehouden voor het archeologisch onderzoek. 
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4.2  Methodiek veldwerk 

4.2.1 Meetsysteem

Voorafgaand aan het veldwerk zijn door professionele landmeters (Geoservice) vaste 

en gezekerde hoofdmeetpunten uitgezet en voorzien van RD-coördinaten (x, y en z). 

Deze vaste punten dienden als referentiepunt van waaruit de archeologische sporen 

in de putten te ingemeten konden worden met behulp van een Robotic Total-Station 

(RTS). Conform de KNA is een meetverslag opgemaakt met een verantwoording van 

de aanmeting, de gemeten waarden en gehanteerde foutenmarge. Tevens is het tracé 

van beide waterlopen met piketten verklikt, zodat de putten precies over het verloop 

liggen. 

4.2.2 Vlakaanleg en couperen

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is in het PvE de te volgen strategie 

beschreven. Er diende een eerste vlak te worden aangelegd op een diepte van 

circa 30 cm –mv, zijnde de bovenzijde van een vondstpakket. Vervolgens diende dit 

vondstpakket schavenderwijs te worden verdiept tot de bovenzijde van het eerste 

sporenvlak. De verwachting was dat hierna nog een derde vlak moest worden 

aangelegd op het niveau waar zich mogelijk prehistorische resten bevonden.

Tijdens het veldwerk bleek de verwachte vondstlaag niet aanwezig te zijn. Direct 

onder de bouwvoor, in de top van de estuariene afzettingen werden de eerste sporen 

aangetroffen. Dit vlak is als het bovenste gedocumenteerde vlak (vlak 2). Ter controle 

is een deel van het vlak verdiept tot op de top van het veen, ca. 1 m -mv (vlak 3). Hierbij 

werden geen antropogene sporen meer aangetroffen. In put twee is het vlak direct op 

de top van het veen aangelegd, een dieper aan te leggen controle vlak was daarom in 

deze put onnodig.

Het opgravingsvlak is gedurende de aanleg continu met een metaaldetector afgezocht. 

Om de vijf meter zijn vlakhoogtes genomen. De langste sleuf (put 1) is in drie stukken 

aangelegd vanwege de dwars geplaatste sloten die intact moesten blijven. 

Niet alle sporen zijn gecoupeerd vanwege de recente datering of de conformiteit van 

de sporen.21

4.2.3 Profielopname

Om een  goed aanvullend beeld te krijgen van aardwetenschappelijke waarden van het 

opgegraven tracé zijn in beide putten bodemprofielen gedocumenteerd. In afwijking 

van het PvE is geen doorlopend profiel van elke sloot gedocumenteerd. In overleg met 

het bevoegd gezag is vastgesteld dat de documentatie van 1m brede profielkolommen 

elke 20 strekkende meter volstond om inzicht te krijgen in de landschappelijke 

opbouw. 

Uiteindelijk zijn negen profiel kolommen gezet in put 1 en drie profiel kolommen in 

put 2. De profielkolommen zijn aangelegd tot op een diepte tussen ca. 1,3 m en 1,9 m 

onder maaiveld. De profielen zijn evenredig verspreid over de putten, waardoor een 

representatief totaaloverzicht van het profiel van beide tracé delen is verkregen (figuur 

4.1).

21  Van t�ee stakenrijen zijn slechts t�ee sporen gecoupeerd. Van t�ee stakenrijen zijn slechts t�ee sporen gecoupeerd.
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4.2.4 Monsters

Er zijn geen monsters genomen ten behoeve van archeozoölogisch of dateringsonder-

zoek aangezien de bevindingen daartoe geen aanleiding gaven. Voor de reconstructie 

van het landschap zijn twee pollenbakken geslagen in een van de profielen met een 

intacte bodemopbouw in put 1. Gezien het ontbreken van een directe koppeling aan 

een vindplaats zijn deze monsters niet geanalyseerd. 
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Resultaten landschappelijk onderzoek

5.1 Inleiding

Op basis van de profielkolom opnamen (zie figuur 3.1) is een beeld gevormd van 

de landschappelijke opbouw van het onderzoeksterrein.22 Dit beeld wijkt af van 

wat op basis van het vooronderzoek23 werd verwacht. Er werd uitgegaan van een 

krekenlandschap met ter plekke van het onderzoeksgebied kreek- en oeverafzettingen, 

omringd door komgebieden. Tevens konden oeverafzettingen van de nabijgelegen 

Vliet worden verwacht. De bodemkundige opbouw in put 1 en put 2 verschilt sterk van 

elkaar, de resultaten zullen daarom per put worden besproken.

5.2 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied

In put 1 wordt de basis van de profielen (130 – 190 cm –mv) gevormd door een pakket 

broekveen of humeuze klei, het Hollandveen (figuur 5.1). Dit veenpakket wordt 

gerekend tot de Nieuwkoop Formatie. Op de locaties waar de afzettingen minder venig 

zijn, en te beschrijven als humeuze klei, zullen oorspronkelijk depressies of nattere 

delen in het landschap hebben gelegen. Over het algemeen is de top van het veen niet 

geërodeerd. In het noordoosten van het terrein echter heeft zich in een rustig milieu 

een gelaagd pakket matig siltige klei (Zs2) afgezet waardoor de top van het veen hier 

wel geërodeerd is. De te onderscheiden laagjes verschillen niet in textuur, maar alleen 

in humeusiteit en de afzetting is te interpreteren als lokale depressie of als kreekje. 

Bovenop het pakket veen en deze laatste kleiige afzettingen zijn over het gehele 

oppervlak van de put afzettingen aanwezig die tot het laagpakket van Walcheren 

gerekend kunnen worden, dat op zijn beurt onderdeel uitmaakt van de formatie 

van Naaldwijk. Binnen deze afzettingen kunnen verschillende lagen onderscheiden 

worden. Onderin direct op het veen is een 5 tot 15 cm dik pakket blauwgrijze, matig 

siltige klei afgezet (Ks2). Dit pakket bevat geen kalk, wat er op wijst dat de afzettingen 

fluviatiel van oorsprong zijn en er geen mariene invloed is. Ook het ontbreken van 

schelpjes is hiervoor een aanwijzing. In het noordoostelijk deel van de put is in deze 

afzetting een dunne (ca. 1 cm) laklaag aangetroffen, welke een stilstandfase in de 

sedimentatie representeert. In dit laagje zijn op verschillende locaties fragmenten 

prehistorisch aardewerk aangetroffen. Er is een abrupte overgang van de blauwgrijze 

klei naar een 20 tot 50 cm dik pakket grijze, sterk siltige klei (Ks3). De aanwezigheid 

van kalk in deze klei wijst op toenemende invloed van de zee. In de meeste profielen is 

ijzerinspoeling in deze afzetting waar te nemen. Deze inspoeling kan mogelijk worden 

gekoppeld aan de ontginning van het gebied in de 12e/ 13e eeuw wat zorgde voor een 

verandering in de waterhuishouding. 

Ongeveer in het midden van put 1 loopt een oost-west lopend, 20 cm ondiep geultje/ 

kreekje. Deze doorsnijdt de fluviatiele afzettingen. De noordzijde van het geultje is 

stijl, de zuidkant loopt geleidelijker af. Dit lijkt erop te wijzen dat het ter plekke in een 

bocht loopt.

In het oosten van put 1 dekt de huidige bouwvoor de fluviatiele afzettingen af. In het 

westen van de put wordt de estuariene komklei afgedekt door een dunne, uiterst 

siltige, donkergrijze, zwak humeuze laag. Dit is de top van een (begraven) oude bodem 

(Ahb). De bodem heeft zich gedurende enkele honderden jaren kunnen vormen tot 

22  Bij de interpretatie van de pro� elen in het veld heeft fysisch-geograaf Jos de �oor (EAR�H)  Bij de interpretatie van de pro�elen in het veld heeft fysisch-geograaf Jos de �oor (EAR�H) 
het veldteam bijgestaan. 

23  Oude Rengerink 1999. Oude Rengerink 1999.
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een poldervaaggrond. Door de bodemvormingsprocessen is het bovenste deel van 

de onderliggende komklei in sommige profielen ontkalkt, gereduceerd en bevat 

deze humusdeeltjes. De begraven bodem lijkt nauwelijks te zijn afgetopt. Gezien het 

vondstmateriaal verzameld uit de top van de bodem, zal deze gedurende de nieuwe 

tijd zijn ontwikkeld. De afdekkende, huidige bouwvoor is 30 a 40 cm dik en bestaat 

uit zandige klei. Gezien het voorkomen van niet-kleiige natuurlijke afzettingen op het 

terrein zal de bouwvoor tenminste deels uit opgebrachte grond bestaan. 

Het verschil  in bodemopbouw tussen put 1 en put 2 is aanzienlijk (figuur 5.2). Ten 

eerste ligt het maaiveld op het perceel waarop put 2 gesitueerd is circa 30 cm lager dan 

bij put 1. Ten tweede zijn in tegenstelling tot de situatie in put 1 bovenop het veen geen 

fluviatiele of estuariene afzettingen aangetroffen. 

Net als in put 1 wordt de basis van het profiel in put 2 gevormd door een pakket 

veen, waarin in dit geval verschillende lagen te onderscheiden zijn. Bovenin zijn 

houtresten te herkennen, naar onder toe wordt het pakket meer gelaagd met resten 

riet. Dit veenpakket wordt afgedekt door een 15 tot 20 cm dik pakket verrommelde of 

verploegde grijsbruine matig zandige klei (Kz2). Deze laag onderscheidt zich van de 

huidige bouwvoor door de aanwezigheid van ijzerinspoeling. Ook hier lijkt de zandige 

textuur veroorzaakt te zijn door aanrijking met zand van het natuurlijke sediment. 

Waarschijnlijk is er in het verleden een keer dieper geploegd of is de grond om een 

andere reden omgezet.

Het niet aantreffen van natuurlijk gelaagde fluviatiele of estuariene afzettingen zal 

enerzijds te maken hebben met de verstorende activiteiten die ervoor hebben gezorgd 

dat het bovenste deel verrommeld is geraakt en anderzijds duidt  de lage ligging van 

put 2 mogelijk op plaatselijk afgraving. De diepte waarop het veen aangetroffen is 

verschilt namelijk  nauwelijks met die in put 1.

Figuur 5.1 
Bodemopbou� in put 1 (profiel 1).
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Figuur 5.2 
Bodemopbou� in put 2 (profiel 3). 

Figuur 5.3
 Vlak 2 in de top van het veen in put 2.
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5.3 Interpretatie en Conclusie

Ten tijde van de opbouw van het Hollandveen kan het milieu beschreven worden 

als een moerasbroekbos. In de hierboven gelegen estuariene afzettingen zijn, in 

tegenstelling wat op basis van het vooronderzoek werd verwacht, geen kreekruggen 

aangetroffen. Over de hele lengte van put 1 zijn komafzettingen aangetroffen, met 

daarin twee mogelijke kweldergeultjes. Er kan worden geconcludeerd dat het terrein 

voor bewoning altijd te nat geweest is. Alleen de genoemde vegetatiehorizont kan 

een mogelijke bewoningshorizont representeren, maar ook deze kan onder natte 

omstandigheden zijn gevormd. De oorspronkelijke stratigrafische opbouw boven het 

veen in put 2 blijkt grotendeels niet meer te achterhalen door aftopping van de bodem 

op dit perceel.
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Archeologische resultaten

6.1  Sporen en structuren

Tijdens het veldwerk zijn in totaal 30 antropogene sporen aangetroffen, onder te 

verdelen in greppels, sloten, staaksporen, een kuil en een paalspoor. Alle sporen zijn 

aangetroffen in put 1, direct onder de bouwvoor, in de top van het kleidek (figuur 6.1).

De in het totaal 15 aangetroffen staaksporen liggen in het noordoostelijke deel van 

put 1 en zijn grotendeels in twee noordoost-zuidwest georiënteerde rijen van enkel 

gestelde staken gerangschikt. De rijen lopen naar het noordoosten toe iets taps toe. 

De onderlinge afstand tussen de sporen binnen een rij varieertvan  90 tot 170 cm. 

De afstand tussen de rijen  loopt van 130 tot 80 cm. Twee van de staaksporen zijn 

gecoupeerd, deze waren 14 en 18 cm diep (figuur 6.2). De datering van de staaksporen 

is onbekend.

De aangetroffen sloten zijn als perceleringssloot te interpreteren. Ze liggen namelijk 

parallel aan de huidige percelering. De greppelsporen liggen haaks op de sloten en in 

één geval sluit de greppel er ook op aan. De greppels kunnen zodoende als afwatering 

op de sloten worden gezien. De greppels en sloten dateren waarschijnlijk na de 

ontginning van het gebied in de 13e eeuw.

De kuil en het paalspoor zijn op basis van de opvulling met puin, baksteen en recent 

materiaal niet ouder dan de nieuwe tijd. Het materiaal uit deze sporen is verder niet 

verzameld. 

6.2  Specialistische onderzoeken

6.2.1 Prehistorisch aardewerk24

Er zijn acht fragmenten prehistorisch aardewerk aangetroffen. Het aardewerk is niet 

afkomstig uit de grondsporen, maar is verzameld uit het kleipakket dat het veen 

afdekt. Het komt zodoende uit een verspoelde context. Hoewel acht een te klein aantal 

is om gefundeerde uitspraken te doen valt één ding op. Een relatief groot deel van de 

scherven (50%) toont versiering. Waargenomen zijn twee scherven met kamstreekver-

siering, een versierd randje en een bodemscherf met vingertopindrukken op de wand. 

Het groot aantal versierde scherven doet vermoeden dat het aardewerk in de midden- 

of late ijzertijd dateert. 

6.2.2 Aardewerk uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd

M. Goddijn

In totaal zijn 24 fragmenten aardewerk en twee tegelfragmenten van post-pre-

historische ouderdom gevonden  (tabel 6.1). Het materiaal is allemaal in de late 

middeleeuwen en vooral Nieuwe Tijd te dateren. Verreweg het grootste deel is 

afkomstig uit de top van de begraven bodem (S5010), twee fragmenten zijn uit 

de bouwvoor (S5000) afkomstig. Tussen de fragmenten bevinden zich een aantal 

verweerde scherven, wat wijst op secundaire aanvoer. 

24  Gedetermineerd door L. �eurkens, Archol bv. Gedetermineerd door L. �eurkens, Archol bv.
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Legenda
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Figuur 6.1 
Alles sporenkaart put 1, vlak 2.



Leiden OOstvLietpOLder   29

Het aardewerk en de tegelfragmenten zijn alle bekeken. Ze zijn in bakseltypen 

onderverdeeld en op basis daarvan verder gedetermineerd. Het grootste deel van het 

aardewerk is te dateren in de nieuwe tijd. Het industriële geproduceerde aardewerk 

stamt van na 1850. Binnen de categorie roodbakkend aardewerk zijn enkele scherven 

als ‘rood’ of ‘fel rood’ geclassificeerd. Deze scherven dateren waarschijnlijk uit de late 

middeleeuwen waarbij vooral VNR 14 tussen de 13e en 15e eeuw te plaatsen is. Ook 

de grijsbakkende scherf dateert vroeger, deze aardewerksoort verdwijnt in de regio 

rond het begin van de 15e eeuw. De spreiding van het aardewerk laat zien dat de 

meerderheid afkomstig is uit een bereik van 8 x 10 m in het zuidwesten van put 1. Op 

deze locatie bevindt zich mogelijk een kleine dump. Gezien de verschillende dateringen 

is deze van elders aangevoerd.

Figuur 6.2 
Coupe van een staakspoor in put 1.
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VNR Put Vlak Vak Spoor Soort aardewerk Aantal Vorm Opmerkingen

1 1 1 5000 kleipijp 2 na 1600

1 1 1 5000 roodbakkend glazuur 1 16e-17e eeu�

6 1 2 26 5010 roodbakkend glazuur 1 16e-20e eeu�

7 1 2 30 5010 roodbakkend glazuur 6 1x pootje grape dikke glazuur, sliberversiering, 16e-18e eeu�

8 1 2 22 5010 roodbakkend glazuur 3 1x pootje grape rood, sterk ver�eerd, 16e-18e eeu�

9 1 2 30 5010 roodbakkend glazuur 4 16e-19e eeu�

10 1 2 46 5010 tegel 1 industrieel, na 1850

11 1 2 44 5010 grijsbakkend 1 sterk ver�eerd, 13e eeu� tot begin 15e

11 1 2 44 5010 roodbakkend glazuur 2 1x pootje grape 16e-18e eeu�

11 1 2 44 5010 industrieel �it 1 na 1850

13 1 2 43 5010 roodbakkend glazuur 1 rood, 15e-16e eeu�

13 1 2 43 5010 tegel 1 0,8cm dik, 18e of 19e eeu�

14 1 2 45 5010 roodbakkend glazuur 1 fel rood 13e-15e eeu�

14 1 2 45 5010 majolica 1   paars/blau� beschilderd, na 1670

6.2.3 Keramisch bouwmateriaal

Drie fragmenten baksteen zijn uit de top van de begraven bodem verzameld. Eén 

betreft een fragment van een ijsselsteentje, deze dateren vanaf de 17e eeuw. De twee 

overige fragmenten zijn rood/paars van kleur, wat wijst op een verhitting onder hoge 

temperatuur. Dit type dateert vanaf de 19e eeuw. 

6.2.4 Botmateriaal

Het botmateriaal beperkt zich tot één fragment, het distale deel van de diaphyse van 

een tibia of scheenbeen van een rund. Het fragment is uit dezelfde laag afkomstig als 

het prehistorisch aardewerk.

6.2.5 Glas

Uit de bouwvoor is één fragment glas verzameld. Het betreft de stam van een Roemer, 

met noppen in de vorm van druiven. Roemers werden vanaf circa 1500 vervaardigd, 

maar waren met name in de 17e eeuw populair. 

Tabel 6.1 
Context en determinatie van het aangetroffen 
aarde�erk uit de Nieu�e �ijd.
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Synthese

7.1 Resultaten en waardering 

De resultaten van het uitgevoerde archeologische onderzoek voldoen niet aan de 

vooraf opgestelde verwachting. Put 1 ligt deels binnen de grenzen van vindplaats 4 

zoals gedefinieerd tijdens de vooronderzoeken, en deels binnen het AMK terrein.25 

Op basis hiervan werden vindplaatsen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd verwacht 

op  kreekruggen en  oeverafzettingen van de Vliet. Een vondstlaag met sporen uit de 

Romeinse tijd zouden zich direct onder de bouwvoor bevinden. Tevens werd rekening 

gehouden met oudere sporen op een dieper niveau.

Een vindplaats is tijdens het onderzoek echter niet aangetroffen. Tevens bleken zich 

binnen het tracé van de sloot geen kreekruggen en/ of oeverafzettingen te bevinden, 

maar bestond de ondergrond uit komafzettingen. Hierin werden slechts sporen uit 

de late middeleeuwen/ nieuwe tijd en enkele staaksporen zonder duidelijke datering 

herkend. Ook zijn geen vondsthoudende (cultuur)lagen  aangetroffen die duiden op 

de aanwezigheid van een vindplaats. Wel zijn op een dieper niveau  prehistorische 

scherven aangetroffen afkomstig uit een natuurlijke kleilaag. 

De landschappelijke ligging van het tracé verklaart de afwezigheid van een ijzertijd- of 

Romeinse nederzetting. Het komgebied zal eenvoudigweg te nat geweest zijn voor 

bewoning. De verspoelde scherven geven aan dat er lokaal veel geulactiviteit was, wat 

het landschap voor bewoning ongeschikt maakte. Ze wijzen echter op de aanwezigheid 

van een laat-prehistorische nederzetting in de directe nabijheid.

Put 2 ligt niet binnen de grenzen van een vindplaats, maar is gelegen tussen de 

vindplaatsen 5, 6 en 7. Vindplaats 5 betreft een opgegraven Romeinse nederzetting; 

vindplaats 6 dateert in de periode late middeleeuwen/ nieuwe tijd; vindplaats 7 betreft 

een (waarschijnlijke) nederzetting uit de ijzertijd/ Romeinse tijd.

Ook in het tracé van deze kortere sloot is geen vindplaats aangesneden. Of zich hier 

ooit archeologie in de bodem bevonden heeft is onduidelijk. De bodem is tot circa 70 

cm –mv omgezet, hieronder bevindt zich direct het veen. Een eventueel archeologisch 

interessant niveau ontbreekt zodoende. Opvallend is dat in de boringen ter plekke 

van vindplaats 6 ook puinfragmentjes voorkomen tot een diepte van 50 cm –mv en er 

gesproken wordt van een mogelijk kunstmatige ophoging.26 Mogelijk is het terrein in 

het noordwesten van de Oostvlietpolder voor een groter deel omgezet en verstoord.

Er kan worden geconcludeerd dat het onderzoek niet het verwachte resultaat heeft 

opgeleverd en dat de resultaten niks tot weinig toevoegen aan de kennis over de 

prehistorie en Romeinse tijd in de Oostvlietpolder en, in een ruimere regio, Leiden.

7.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Landschap
-	 Wat is de omvang en begrenzing van de vindplaats op de kreekrug?

-	 Wanneer is de kreekrug gevormd en wanneer was deze bewoonbaar?

-	 Hoe zag het landschap en de vegetatie eruit ten tijde van de bewoning?

-	 Zijn er landschappelijke redenen geweest voor het beëindigen van het gebruik van de 

vindplaats?

25  monumentnummer 15377; C�A-code 30H-012. monumentnummer 15377; C�A-code 30H-012.
26  Oude Rengerink 1999;De  Boer, Coppens & Van Eijk 2011. Oude Rengerink 1999;De  Boer, Coppens & Van Eijk 2011.

7
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Binnen de tracés van beide sloten is geen kreekrug en ook geen vindplaats 

aangetroffen. Het tracé van put 1 ligt binnen een komgebied. Doordat dit een lager 

gelegen deel in het landschap was, zal deze te nat geweest zijn voor bewoning. Binnen 

put 2 was het bovenste deel van het bodemprofiel dermate verstoord dat een goed 

zicht op eventueel aanwezige archeologische resten niet meer mogelijk was.

Datering
-	 Hoe oud is de vindplaats?

-	 Hoe lang is het complex in gebruik geweest?

-	 Zijn er verschillende fasen in gebruik te onderscheiden?

Er is geen vindplaats aangetroffen, waardoor bovenstaande vragen niet van toepassing 

zijn. 

Culturele karakteristiek
-	 Tot welke materiaalgroep behoort de vindplaats op basis van het vondstmateriaal?

-	 Zijn er overeenkomsten en/of verschillen aan te wijzen met andere contemporaine 

vindplaatsen in de omgeving, zowel ten noorden als ten zuiden van de Rijn?

-	 In hoeverre kan sprake zijn geweest van contacten en/of uitwisseling met de 

nederzettingen in de omgeving?

Er zijn geen vondsten aangetroffen die informatie kunnen verschaffen over de 

bovenstaande vragen.

Voedselvoorziening
-	 Welke voedselbronnen gebruikte men?

-	 Wat is de verhouding akkerbouw - veeteelt?

-	 Was er nog sprake van jagen/vissen/verzamelen en in welke mate?

Er is slechts een stuk prehistorisch bot aangetroffen in een verspoelde context, dit 

betreft een runderbot. Verder zijn er geen vondsten die informatie kunnen verschaffen 

over de voedselvoorziening.

Karakteristiek van de vindplaats
-	 Welke typen sporen zijn aanwezig?

-	 Welke activiteiten vonden plaats op de locatie?

Op de verwachte niveaus zijn geen vindplaatsen uit de Romeinse tijd of late prehistorie 

aangetroffen. Het merendeel van de sporen bestaat uit greppels en sloten die te 

koppelen zijn aan de ontwatering en percelering van de polder in de nieuwe tijd (off 

site). Daarnaast zijn twee stakenrijen aangetroffen. De datering hiervan is onduidelijk.

Cultus en ideologie
-	 Is sprake van ideologisch gebruik van bepaalde zones van het terrein en hoe 

manifesteert zich dat in de sporen en vondsten?

Er is geen sprake van ideologisch gebruik van bepaalde zones van het terrein.
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Ambachtelijke activiteiten
-	 Is sprake van ambachtelijk gebruik van bepaalde zones van het terrein en hoe 

manifesteert zich dat in de sporen en vondsten?

Er is geen sprake van ambachtelijk gebruik van bepaalde zones van het terrein.

Afwezigheid van vindplaatsen
 Indien het onderzoek geen of categoraal beperkte (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) 

archeologische fenomenen oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven? Is er 

(bijvoorbeeld) sprake van: 

-	 aantoonbare afwezigheid van bewoning en/of actief landgebruik,

-	 verstoring van antropogene aard,

-	 beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 

beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersom-

standigheden?

De afwezigheid van bewoningssporen en vondsten ouder dan de periode late 

middeleeuwen- nieuwe tijd is waarschijnlijk grotendeels te verklaren door natuurlijk 

factoren. In put 1 bestaat het kleidek onder de bouwvoor uit komklei; een dergelijk 

milieu was te nat om te wonen. Mogelijk geldt een dergelijke verklaring ook voor het 

diepere niveau op de overgang van klei naar het onderliggende veen. De verspoelde 

prehistorische vondsten in het noordoosten van werkput geven aan dat er lokaal in 

ieder geval te veel geulactiviteit was. De bron van de scherven (van de bewoningskern) 

moet op een van de nabij gelegen kreekruggen gezocht worden. Het onderliggende 

veen blijkt over het algemeen kenmerkend voor een moerasbos. Ook dit milieu was te 

nat voor bewoning. 

In put 2 wordt de afwezigheid van vindplaatsen verklaard door de verstoring van de 

natuurlijke bodemopbouw door verploeging/ vermenging dan wel aftopping van de 

bodem in de nieuwe tijd.
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Figuren

Figuur 1.1 Locatie Oostvlietpolder. 

Figuur 3.1 Geomorfologische kaart met de ligging van de Oostvlietpolder. 

Figuur 3.2 Archeologische indicatie van het terrein na aanleiding van het inventarise-

rende onderzoek in 1999 (uit Rengerink 1999).

Figuur 3.3 Archeologische zones zoals opgesteld naar aanleiding van het 

inventariserend veldonderzoek in 2010 (uit De Boer, Coppens & Van Eijk 2010). 

Figuur 3.4 IKAW met het AMK-terrein en de ARCHIS-meldingen in de omgeving van het 

onderzoeksgebied.

Figuur 4.1 Puttenkaart met profiellocaties.

Figuur 5.1 Bodemopbouw in put 1 (profiel 1).

Figuur 5.2 Bodemopbouw in put 2 (profiel 3). 
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Bijlage 1 Sporenlijst

put vlak spoor type gecoupeerd diepte (cm) opmerking

1 2 1 sloot ja 50 recent

1 2 2 sloot nee

1 2 3 staak ja 14 stakenrij

1 2 4 staak ja 18

1 2 5 kuil nee recent, hout, spijkers met schoefdraad en moeren

1 2 6 sloot nee recent, gedempt met puin

1 2 7 greppel ja 16 recent, met B�S

1 2 8 kuil ja onderkantje

1 2 9 greppel nee 15 af�ateringsgreppel, haaks op huidige sloot

1 2 10 greppel ja 22 af�ateringsgreppel

1 2 11 greppel ja 20

1 2 12 greppel ja 28

1 2 13 geul ja 30 onder S5020, doorsnijdt S5030

1 2 14 sloot nee

1 2 15 greppel nee zijtak van spoor 14

1 2 5000 bou�voor nee

1 2 5010 laag nee

1 2 5020 laag nee

1 2 5035 laag nee

1 2 5040 laag nee

1 2 5050 laag nee

1 3 16 geul ja 30

1 3 5030 laag nee

1 3 5040 laag nee

1 3 5050 laag nee

1 94 10 greppel nee

1 94 5030 laag nee

1 94 5040 laag nee

2 2 5000 bou�voor nee

2 2 5005 laag nee

2 2 5040 laag nee    



38	 Leiden OOstvLietpOLder



Leiden OOstvLietpOLder   39

Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnr put vlak vak spoor categorie aantal gewicht (g)

1 1 5000 keramiek pijpen 2 7,6

1 1 5000 aarde�erk nieu�e tijd 1 80,5

2 1 2 2 5035 aarde�erk ijzertijd 2 24,1

3 1 3 2 5030 aarde�erk ijzertijd 3 47,7

4 1 3 3 5030 bot 1 45,5

5 1 94 20 5030 aarde�erk ijzertijd 3 42,2

6 1 2 26 5010 baksteen 1 59,9

6 1 2 26 5010 aarde�erk nieu�e tijd 1 7,4

7 1 2 30 5010 aarde�erk nieu�e tijd 6 88,5

8 1 2 22 5010 aarde�erk nieu�e tijd 3 94

9 1 2 30 5010 aarde�erk nieu�e tijd 4 55,8

9 1 2 30 5010 glas 1 1,6

10 1 2 46 5010 baksteen 2 15,3

10 1 2 46 5010 tegel 1 2,9

11 1 2 44 5010 aarde�erk nieu�e tijd 4 52,4

12 1 2 44 5000 glas 1 34,2

13 1 2 43 5010 tegel 1 16,1

13 1 2 43 5010 aarde�erk nieu�e tijd 1 17,7

14 1 2 45 5010 aarde�erk nieu�e tijd 2 25,8
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