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Inleiding, kader en vraagstelling

1.1 Aanleiding

Op 17 en 18 april 2013 heeft Archol een inventariserend proefsleuvenonderzoek (IVO) 

uitgevoerd op de noordelijke sportvelden aan de Boshuizerkade in de gemeente 

Leiden (fig. 1). Het huidige sportcomplex zal in de nabije toekomst worden heringericht 

met deels bebouwing en deels als park. De realisatie van de plannen zal leiden tot 

aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. 

Uit voorgaand bureau- en booronderzoek zijn aanwijzingen aangetroffen voor resten 

uit de Romeinse tijd en de late middeleeuwen.1 

Het IVO heeft betrekking op de (mogelijke) Romeinse vindplaats (vindplaats 1). Tijdens 

het booronderzoek is in een aantal boringen grind aangetroffen in de oeverwal- en 

restgeulafzettingen die mogelijk een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van de 

Romeinse weg of limes-weg. 

Het doel van het inventariserend proefsleufonderzoek is het vaststellen van de 

kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, diepteligging en omvang van de 

vindplaats.

In dit rapport worden de uitgewerkte resultaten van het IVO-proefsleuvenonderzoek, 

de beantwoording van de onderzoeksvragen, de waardering van de archeologische 

resten en aanbevelingen voor de verdere omgang met deze resten besproken.

1  Brandenburgh 2004, Hessing, Sueur & van Zalinge 2004, Schiltmans 2005.
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Figuur 1 
Onderzoeksgebied Leiden Boshuizen, 
noordelijke sportvelden.
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1.2 Vooronderzoek 

Door de gemeente Leiden en Vestigia zijn in 2004 verschillende bureauonderzoeken 

uitgevoerd.2 Dit onderzoek werd in 2005 gevolgd door een kort bureauonderzoek en 

een inventariserend onderzoek door middel van boringen.3 

De grindjes die aangetroffen zijn bij het booronderzoek in de oeverwal- en restgeul-

afzettingen zouden mogelijk duiden op de aanwezigheid van de Romeinse weg of 

limes-weg. De loop van de Romeinse weg over het grondgebied van Leiden is nog 

altijd niet bekend en dus nog altijd een belangrijk punt van onderzoek.4 Op basis van 

bekende gegevens zijn er twee mogelijke tracés geopperd: het eerste onder de huidige 

Hogewoerd, Breestraat, Noordeinde en Haagweg; de andere mogelijkheid is dat de 

Romeinse weg, vanaf het Castellum bij Roomburg, de bocht van de Oude Rijn heeft 

afgesneden. Bij de eerste tracévariant van de Romeinse weg bestaat de mogelijkheid 

dat deze in het plangebied aangetroffen kon worden. Ook zouden er een grafveld of 

kleine Romeinse militaire versterkingen langs de weg kunnen liggen. 

In de directe omgeving zijn voornamelijk vindplaatsen en waarnemingen uit de 

Romeinse periode bekend. In Leiden is tevens veel bekend uit de late middeleeuwen 

en vindt er veel historisch stadskern onderzoek plaats. Nederzettingen uit de 

vroege middeleeuwen zijn tot nu toe niet bekend. Er zijn wel vondsten gedaan uit 

2  Brandenburgh 2004 en Hessing, Sueur & van Zalinge 2004.
3  Schiltmans 2005.
4  Hessing, Sueur & van Zalinge 2004.
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Figuur 2 
Kaart van de ruime regio van het onderzoeks-
gebied met de Archis-waarnemingen gepro-
jecteerd op de IKAW (Indicatieve kaart van 
archeologische waarden ).
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deze periode. In de nabije omgeving zijn wel nederzettingen aangetroffen zoals in 

Oegstgeest en Leiderdorp. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het inventariserend proefsleufonderzoek is het vaststellen van de 

kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, diepteligging en omvang van 

vindplaats 1.

De vraagstelling uit de IVO-P fase is gericht op het verschaffen van inzicht in de 

archeologische relicten in het plangebied. Bij afwezigheid van archeologische resten 

dient daarvoor een verklaring gegeven te worden. Indien archeologische resten 

aanwezig zijn, dan zijn er gerichte vraagstellingen van toepassing.

Deze specifieke onderzoeksvragen, de opsomming en beantwoording daarvan, staan 

in hoofdstuk 4.

Datum: April 2013

Projectnaam Leiden Boshuizen, noordelijke sportvelden

Provincie Zuid-Holland

Gemeente Leiden

Plaats Leiden

Toponiem Boshuizen

OM-nr: 56425

Project code: LBK1407

Rapporteur(s) M.E. Hemminga

Versie V2 – definitief concept

Goedkeuring projectleider (KNA 

seniorarcheoloog)

T.D. Hamburg

Opdrachtgever Gemeente Leiden

Goedkeuring namens opdrachtgever A. Kingma

Bevoegd gezag Gemeente Leiden

Goedkeuring Bevoegd gezag C. Brandenburgh

Tabel 1 
Administratieve gegevens
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Methodiek

2.1  Strategie en methodiek veldwerk

De strategie, methoden en technieken zoals verwoord in het PvE5 zijn gevolgd.

In alle werkputten is één vlak aangelegd. De putten zijn machinaal aangelegd met een 

graafmachine met gladde bak. Tijdens de aanleg zijn de afdekkende lagen doorzocht 

met een metaaldetector. Aanlegvondsten zijn verzameld in vakken van 5 x 4 m 

en per stratigrafische eenheid. Na aanleg zijn de sporen aangekrast en de vlakken 

gefotografeerd. Vervolgens zijn de vlakken digitaal getekend met een robotic Total 

Station (rTS) en de sporen gedocumenteerd. 

In totaal zijn er 23 sporen van de 133 gecoupeerd om de aard en datering ervan te 

bepalen. De coupes zijn gedocumenteerd door middel van foto’s en een couptekening. 

De sporen zijn niet afgewerkt. De grote sporen zijn uitgeboord om de diepte te 

bepalen.

In de putten zijn, in plaats van volledige lengteprofielen, 29 profielkolommen (1 m 

breed) gedocumenteerd. In put 1 is het noordelijke profiel (profielnr. 5) over een 

lengte van circa 8 m gedocumenteerd. De reden hiervan is dat de bodemopbouw 

hier grotendeels intact is omdat het natuurlijk reliëf hier iets lager ligt en derhalve 

minder is verstoord door de aanleg en onderhoud van het voetbalveld. De profielen 

zijn beschreven en geïnterpreteerd door fysisch geograaf drs. B. Jansen (RAAP) (zie 

paragraaf 3.1).

2.2 Puttenplan

Het onderzoek bestond uit 6 proefsleuven van 4 m breed. Het totaal aantal vierkante 

meters bedraagt 1739 m². De putten lagen noord-zuid georiënteerd en werden 

gescheiden door een verharde weg en tribune. 

5  Goddijn & Goossens 2013.

Figuur 3 
Het terrein voor aanvang van de werkzaam-
heden, kijkend naar het noordoosten.
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In het noordelijke veld bevonden zich over de volle lengte van de putten 

drainagebuizen van keramiek en een aantal plastic buizen met kokosvezel. Het 

zuidelijke veld bestond deels uit kunstgras en daar lagen de drainage en beregenings-

buizen om de 10 m haaks op de put. De aanleg en instandhouding van de sportvelden 

heeft het bovenste deel van de bodem verstoord tot circa 1 m diep.

2.3 Opzet en organisatie

Het onderzoek is uitgevoerd door een veldteam van Archol met aanvulling (dagdeel) 

van een fysisch geograaf. Bij de uitwerking van het vondstmateriaal zijn verschillende 

specialisten betrokken.

Medewerker Functie

T.D. Hamburg Projectleider

M.E. Hemminga Veldwerkleider

A. Porreij-Lyklema veldarcheoloog

M. Goddijn Veldarcheoloog

J. van der Leije Veldarcheoloog

B. Jansen (RAAP) Fysisch geograaf

G. Snoeij Kraanmachinist

J. de Bruin (Fac. Arch. Leiden) Romeins aardewerk

E. Bult (Fac. Arch. Leiden) Middeleeuws  aardewerk

S. Knippenberg (Archol) Steen

Tabel 2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Resultaten

Het proefsleuvenonderzoek heeft archeologische resten opgeleverd in de vorm 

van grondsporen en vondsten. Daarnaast zijn landschappelijke en bodemkundige 

waarnemingen gedaan. In dit hoofdstuk worden de archeologische en landschappe-

lijke resultaten beschreven. De resultaten vormen de basis voor de waardering van de 

vindplaats en het advies voor de verdere omgang hiermee in hoofdstuk 4.

3.1 Landschappelijke resultaten

B. Jansen (RAAP)

3.1.1 Regionale geologische ontwikkeling

Algemeen
Het onderzoeksgebied bevindt zich in de delta van de Oude Rijn. Bepalend bij de 

vorming van het landschap is de activiteit van de Oude Rijn vanaf circa 4400 v.Chr. 

en de uitbreiding van de kustbarrière in westelijke richting vanaf circa 3800 v.Chr. 

De afwisselende fluviatiele en mariene invloed heeft tot een sterk dynamische 

ontwikkeling van het landschap geleid. Het huidige landschap is gevormd als gevolg 

van duizenden jaren van sedimentatie en erosie. Op korte afstand kwamen, zeker 

in de tijd gezien, totaal verschillende sedimentatiemilieus voor die sterk variërende 

landschappen hebben gevormd.

De ontwikkeling van het Oude Rijn-estuarium hangt nauw samen met de (mate van) 

activiteit van de Oude Rijn tussen 4400 v.Chr. en 1122 n.Chr. en de kustuitbreiding en 

de daarbij behorende vorming van strandwallen.6 In de eerste millennia van activiteit 

van de Oude Rijn bevindt het onderzoeksgebied zich nog in een waddenmilieu (onder 

gemiddeld hoogwater). Pas vanaf tussen circa 3200 - 2500 v.Chr. kwam het gebied 

boven gemiddeld hoogwater te liggen.7 Vanaf dat moment ontstonden vermoedelijk 

ook enkele min of meer stabiele geulen. Tussen deze geulen ontwikkelen zich kwelders, 

waarbij direct naast de geulen meer zandig sediment wordt afgezet.

De kwelders ontwikkelden zich steeds verder richting kust, min of meer gelijkopgaand 

met de kustuitbreiding. Rond 2000 v.Chr. vormde zich voor de huidige kustlijn ter 

hoogte van Katwijk een strandwal, waardoor de mariene invloed sterk verminderde en 

het gebied meer onder fluviatiele invloed kwam te liggen.8 

Fluviatiel of marien?
Hoewel de fluviatiele activiteit een belangrijke zo niet bepalende rol heeft gespeeld 

in de ontwikkeling van het gebied, ontbreken op de geo(morfo)logische kaarten de 

kenmerkende afzettingen van een meanderende rivier, zoals duidelijk ontwikkelde 

kronkelwaarden en oeverwallen. Het ontbreken van met name kronkelwaarden duidt 

vermoedelijk op een vrij grote mariene invloed waardoor de Rijn ter hoogte van het 

gebied niet de kenmerken van een meanderende rivier had. Het is echter niet met 

zekerheid vast te stellen of er geen sprake is van kronkelwaarden. Hiertoe is nog te 

weinig onderzoek in het onderzoeksgebied uitgevoerd. Ook kan een rol spelen dat 

de gemiddelde korrelgrootte stroomafwaarts afneemt. Hierdoor kan de bedding 

6  Berendsen & Stouthamer 2001.
7  Pruissers & De Gans 1988.  
8  Pruissers & De Gans 1988.
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en ook de kronkelwaard uit meer kleiig materiaal bestaan dan bekend uit het meer 

stroomopwaartse deel van de Oude Rijn stroomgordel. Echter in tegenspraak hiermee 

is het beeld van de jongste loop van de Oude Rijn, ten noordenoosten van het onder-

zoeksgebied, direct ten oosten van Valkenburg. Hier lijkt wel degelijk sprake te zijn van 

een zandig ontwikkelde kronkelwaard.9 Deze kronkelwaard is vermoedelijk pas in de 

loop van de (vroege) middeleeuwen ontstaan.10 In deze periode was de zeemonding 

bij Katwijk min of meer gesloten en het estuarium al bijna verland. Mogelijk is het 

meanderen van de toenmalige Rijngeul het gevolg van het feit dat toen nog maar één 

geul de totale afvoer van de Rijn verzorgde.

Tot zeker het begin van de jaartelling lijken meerdere geulen tegelijkertijd actief te 

zijn geweest in het estuarium van de Oude Rijn. Of sprake was van stabiele geulen of 

dat regelmatig geulverlegging optraden is onbekend. Pruissers & De Gans geven vanaf 

circa 2000 v.Chr. tot het begin van de jaartelling min of meer stabiele geulen weer, het 

is echter niet bekend waarop dit beeld gebaseerd is.11 Voor zover bekend zijn er geen 

dateringen van de weergegeven geulen beschikbaar. 

Een dergelijk estuarien of deltamilieu ontstaat in een overgangsgebied tussen een zout 

marien milieu en een zoet fluviatiel milieu. De sedimentatie zal voor een belangrijk 

deel door getijdeninvloed gestuurd zijn geweest. Dit betekent echter niet dat de 

bijbehorende sedimenten in een zout afzettingsmilieu gevormd zijn. Feitelijk is er 

sprake van een graduele verzoeting vanaf de kustlijn naar het binnenland. In hoeverre 

het zoute water de delta kan binnendringen wordt onder andere bepaald door de vorm 

van de kust, de overheersende stroomrichting van het zeewater en het debiet van de 

rivier. Een grotere afvoer van zoet water zorgt voor een overwegend zoet milieu, een 

open kust draagt bij aan een makkelijke instroming van zeewater in de delta en/of 

lagune en dus voor een zouter milieu. Uiteraard kunnen bovengenoemde factoren in 

9  Molenaar 2004.
10  Lenselink 1990.
11  Pruissers & De Gans 1988.
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Bodemkaart.
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de tijd en periodiek variëren; denk hierbij aan veranderingen van de vorm van de kust, 

en seizoensgebonden afvoerhoeveelheden. 

Voorheen zijn de in de Rijndelta aanwezige sedimenten vrij consequent lithostratigra-

fisch ondergebracht bij de mariene formaties.12 Uit het onderzoek op het voormalige 

Marine Vliegkamp Valkenburg is gebleken dat er in het estuarium overwegend sprake 

is geweest van zoete tot licht brakke omstandigheden, waardoor de afzettingen eerder 

tot de fluviatiele afzettingen dienen te worden gerekend (Formatie van Echteld). 

Bovenstaand beeld van het estuarium van de Oude Rijn is voor de directe omgeving 

van het onderzoeksgebied bevestigd aan de hand van verschillende in de laatste jaren 

uitgevoerde booronderzoeken.13 Uit deze boringen blijkt dat er sprake is van een sterk 

afwisselende bodemopbouw, waarin geen tot nauwelijks kenmerken van meanderende 

rivieren zijn terug te vinden. Er zijn geen aanwijzingen voor kronkelwaarden of goed 

ontwikkelde en over grotere afstand vervolgbare oevers aangetroffen. In de boringen 

is af en toe sprake van oeverachtige afzettingen, maar deze zijn maximaal 100 m te 

vervolgen. Deze zandige oeverafzettingen gaan naar beneden over in humeuze klei 

met zandlagen. Deze afzettingen zijn gevormd in een waddenachtig milieu (onder 

gemiddeld hoog water). Alleen direct aan de Oude Rijn zijn duidelijke restgeulafzettin-

gen aangetroffen. 

3.1.2. Geologisch opbouw van het onderzoeksgebied

In totaal zijn in de 6 proefsleuven 29 profielopnamen gedocumenteerd; de 

lithologische beschrijving is conform NEN-5104 en waar mogelijk zijn de lagen 

lithogenetisch geïnterpreteerd. Op basis van deze profielopnamen is een redelijk beeld 

verkregen van de bovenste circa anderhalve meter van de bodemopbouw. 

De bovengrond bestaat voor eerste 50 tot 90 cm uit opgebracht of geroerde grond, 

dat is minder is dan op basis van het eerder op het terrein uitgevoerde booronderzoek 

verondersteld werd.14 De reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat in de boringen 

het verschil tussen opgebrachte grond en de natuurlijke ongestoorde grond niet altijd 

even duidelijk was. Het opgebrachte pakket bestaat zowel uit klei als zand (S5000 & 

12  Formatie van Naaldwijk (De Mulder e.a. 2003); voorheen Calais en Duinkerke-afzettingen.
13  Jansen 2012; Schiltmans 2005; Schiltmans 2006.
14  Schiltmans 2005.

Figuur 6 
Profiel in put 1 met de beschreven lagen.
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5005).15 Onder het opgebrachte pakket is vaak sprake van een iets humeuze laag met 

fragmenten bouwpuin. Dit betreft waarschijnlijk de bouwvoor van voor de aanleg van 

het sportterrein (S5015).

Onder de opgebrachte en de recente geroerde lagen is afwisselend sprake van zand, 

(sterk) zandige klei en sterk siltige klei (S5025 & 5030). Met name het onderste pakket 

(S5030) is vaak gelaagd. In enkele profielen is een licht ontwikkelde laklaag direct 

onder de oude bouwvoor aanwezig (S5020) (fig.6). Deze laklaag is vermoedelijk in een 

groot deel van het gebied opgenomen in de oude bouwvoor.

In het noordelijke deel van put 1 is vermoedelijk sprake van de aanzet naar een 

restgeul. Dit blijkt uit het duiken van de verschillende niveaus in noordelijke richting 

(fig. 7). De afzettingen zijn hier humusrijker en minder zandig en de laklaag (S5020) is 

beter ontwikkeld. Opvallend is dat er op een hoger niveau sprake is van een tweede, 

jongere laklaag (S5017)(fig. 6). De aanwezigheid van een restgeul in dit deel van 

het gebied past in het beeld dat is ontstaan op basis van het booronderzoek dat 

is uitgevoerd direct ten noorden van de sportvelden.16 Vermoedelijk houden deze 

geulafzettingen verband met de (laat-) middeleeuwse geul van de Oude Rijn die ter 

hoogte van het onderzoeksgebied in noordwestelijke richting gemigreerd lijkt te zijn. 

In het zuidelijke deel van put 4 lijkt eveneens sprake te zijn van een restgeul. In het 

vlak is hier sprake van enkele dagzomende natuurlijke lagen en in profiel 05.04 is het 

natuurlijke sediment beduidend kleiiger dan in de rest van put 4. Deze geul is verder in 

het onderzoeksgebied niet te vervolgen en ook uit op het terrein gezette boringen valt 

het verder verloop van deze geul niet goed af te leiden.17 

De natuurlijke afzettingen buiten de aangetroffen restgeulen betreffen hoofdzakelijk 

zandige afzettingen (kleiig zand of zandige klei) die als oeversediment geïnterpreteerd 

worden. Deze oeverafzettingen bevatten aan de onderkant van het profiel vaak schelp-

fragmenten of schelpgruis. 

De kolomopnames hebben geen informatie opgeleverd over de diepere ondergrond. 

15  Grondlagen worden voorzien van een spoornummer ≥ 5000.
16  Schilmans 2006.
17  Schilmans 2005.

Figuur 7 
Profiel (put 1) met duikende niveaus in 
noordelijke richting.
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3.2  Archeologische resultaten

3.2.1  Inleiding

Het proefsleuvenonderzoek heeft een reeks sporen en vondsten opgeleverd. In totaal 

gaat het om 134 sporen en 87 vondsten (tabel 3 en 5). 

sporen antropogeen N

Greppel 9

Kuilen 30

Paalsporen 81

Staak 7

Waterput 6

Recent 4

Totaal 134

In alle putten zijn archeologische grondsporen aangetroffen; in de noordelijke helft 

van het onderzochte terrein bevinden zich paalkuilen en kuilen die bij een nederzetting 

hebben gehoord. Dit deel van het terrein correspondeert met de locatie van de oever-

afzettingen. De greppels zijn voornamelijk in het zuidelijke deel gevonden. Ze hebben 

mogelijk als afwateringsgeul gediend of als begrenzing van de nederzetting. De 

verschillende greppeldelen zijn in deze fase van onderzoek niet aan elkaar te verbinden 

en de aard van de greppels is daarom ook niet met zekerheid vast te stellen. 

De recente sporen representeren de noord-zuid georiënteerde keramiek drainage 

buizen in het noordelijk deel van het terrein. 

In de onderstaande paragraaf worden de verschillende spoortypen beschreven. 

 

3.2.2 Sporen en structuren

Paalsporen 
De paalsporen18 zijn op basis van de vulling en vondstmateriaal grofweg te verdelen in 

twee groepen.

De eerste groep bestaat uit (blauw) grijze siltige klei vulling met een diameter tussen 

de 10 en 50 cm. Een representatief aantal (6) van de sporen is gecoupeerd en heeft 

een diepte van 10 tot 36 cm (fig. 9). Ze liggen redelijk verspreid met uitzondering 

van een cluster en drie palenrijen in put 2. Uit een aantal van deze sporen komt 

vroeg middeleeuws aardewerk (6e-eerste kwart 7e eeuw) en dierlijk botmateriaal. Op 

basis van de kleur en textuur van de spoorvulling in combinatie met de fragmenten 

aardewerk worden deze paalsporen vooralsnog gedateerd in de vroege middeleeuwen. 

De tweede groep (N=11) paalsporen wordt gekenmerkt door een zandige bruine 

vulling (fig. 10) en zijn alleen maar aangetroffen in put 3. Van deze 11 sporen maken 

8 stuks onderdeel uit van een dubbelgestelde palenrij. De overige drie sporen liggen 

verspreid door de put. Uit één van de gecoupeerde sporen is een fragment baksteen 

aangetroffen; de andere sporen hebben geen materiaal opgeleverd. 

Op basis van de kleur en textuur van de spoorvullingen worden deze sporen grofweg 

gedateerd in de Nieuwe Tijd. 

18  Inclusief de staken. De kleine hoeveelheid aan staken die in deze fase van onderzoek  is 
herkend heeft echter ook te maken met het relatieve kleine oppervlak, vaak worden staken 
gezien wanneer ze in rijen liggen.   

Tabel 3 
Spoortypen en aantallen.
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Figuur 8 
Alle sporenkaart.



Boshuizerkade, Leiden    19

Figuur 9 
Put 2 S34 voorbeeld van vroeg middeleeuwse 
paalsporen.

Figuur 10 
Put 3 S89, voorbeeld van Nieuwe Tijd 
paalsporen.
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Palenrijen
In put 2 zijn drie enkel gestelde palenrijen aangetroffen. De noordelijke rij bestaat 

uit enigszins afgeronde hoekige paalkuilen. Uit een van de sporen is een Nieuwe Tijd 

scherf verzameld, dit spoor ligt echter half in de putwand en het is goed mogelijk dat 

de jonge scherf uit de afdekkende lagen komt. 

 In de middelste rij zijn kleine en ovale sporen om en om geplaatst. De meest westelijke 

paal bevindt zich in de vulling van een grotere kuil die op basis van de vulling en 

vondstmateriaal vroeg middeleeuws dateert. 

Voor de palenrijen geldt dat de palen op verschillende afstanden uit elkaar liggen. 

Tussen de noordelijke en middelste rij is een huisplattegrond (vermoedelijk vroeg 

middeleeuws, zie hieronder) herkend. Beide palenrijen zouden dan onderdeel van de 

erfafscheiding kunnen zijn, die circa 25 m uit elkaar staat. De oversnijding van een van 

de palen met de kuil wijst erop dat er meerdere fase van activiteiten zijn geweest. 

De derde rij bevindt zich circa 11 m ten zuiden van de middelste rij en bestaat uit kleine 

ronde palen die op regelmatige afstanden van elkaar staan. Binnen deze afgebakende 

ruimte zijn twee paalsporen aangetroffen en ten zuiden ervan ligt een mogelijke 

waterput. Op basis van deze gegevens is het niet duidelijk welke functie deze palenrij 

heeft gehad. 

3

2

3

2

92520

92520

92540

92540

92560

92560
46

33
20

46
33

20

46
33

40

46
33

40

N

10m0

Legenda
palenrijen voege middeleeuwen

palenrijen nieuwe tijd

Figuur 11
Overzicht palenrijen in put 2 en 3.
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De in de Nieuwe Tijd gedateerde dubbele palenrij in put 3 bestaat uit palen die tussen 

de 85 en ruime 1m uit elkaar staan. De palen liggen gepaard met 1,25m er tussen. Op 

basis van deze gegevens is het niet duidelijk welke functie deze palenrij heeft gehad. 

onderlinge afstand diameter

put 2

noordelijke rij 10-50 cm 30-40

middelste rij 26-50 cm 20-55 

zuidelijke rij 40-50 cm 15-35

put 3

noordelijke rij 85-90 20-35

zuidelijke rij ruim 1m 20-35

Huisplattegrond
Binnen de noordelijke en middelste rij palen in put 2 is een concentratie palen 

aangetroffen die tijdens het veldwerk reeds als deel van een structuur is 

geïnterpreteerd (fig.12).

Tabel 4
Overzicht afmetingen palenrijen. 

Figuur 12
Huisplattegrond in het vlak.
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Figuur 13
Huisplattegrond. 
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Het betreft een oost-west georiënteerde structuur waarvan een deel van de wandpalen 

en binnenindeling bewaard is gebleven. De afstand tussen de wandpalen bedraagt 

tussen de 4,39 en 5 m.19 Van de noordelijke wand zijn slechts twee palen bewaard 

gebleven. De zuidelijke wand is beter te reconstrueren met de dubbele paalstelling 

nog deels intact. Op een kleine afstand van 20-50 cm van de zuidelijke wand zijn 

palen aangetroffen die de indeling binnen het huis vormen. De tegenhangers zijn niet 

bewaard gebleven waardoor er verder niks over de omvang of aard gezegd kan worden 

(fig. 13). Een van de palen is gecoupeerd en is 17 cm diep, uit het spoor is een baksteen 

fragment en een spijker verzameld.  

Op circa 70 cm ten noorden van de structuur bevindt zich een grote kuil van 2,20 bij 

1,70 m. Hieruit is bij de aanleg bot, verbrande leem en een stuk versierd aardewerk 

(vnr. 17) verzameld. Het is waarschijnlijk een kuil die gebruikt is om afval te dumpen. 

Bij de analyse is de paalzetting vergeleken met bekende huistypes uit de regio. 

Primaire bron hierbij was het proefschrift van M.F.P. Dijkstra waarin het landschap 

en bewoning in de oude Rijnstreek centraal staan.20 Aanvulling op deze gegevens 

zijn verkregen van M. van Zon (Archol) over de huisplattegronden van Oegstgeest 

Rijnfront (campagne 2009 t/m 2013, in prep.), de dichtstbijzijnde vroeg middeleeuwse 

nederzetting.21 Hier wordt sinds 2004 door verschillende instanties22 onderzoek 

gedaan. Het betreft een nederzetting gelegen op de oever van de Oude Rijn. De 

grootschalige opgraving geeft inzicht in de relatie tussen de bewoners en het 

landschap waarin ze wonen en werden begraven. Het gebruik van de waterlopen 

(insteekhavens) en de lager gelegen natte gebieden voor het houden van vee en als 

akkerland. 

Bekende huisplattegronden uit de vroege middeleeuwen worden ingedeeld in type 

Katwijk en Rijnsburg. Huizen van het type Katwijk zijn doorgaans rechthoekig, de 

lengte ligt tussen de 15 en 30m en hebben een breedte tussen de 4,40 en 5,80 m. 

Binnen dit type zijn varianten bekend die op basis van de mate waarin sprake is van 

een driebeukige indeling worden ingedeeld.23 Ze werden gebouwd tussen de late 5e en 

eerste helft 8e eeuw. 

De aanwezigheid van dakvoet dragende buitenstijlen langs de lange zijden (soms ook 

langs de kopse kant) zijn tevens kenmerkend voor dit type. De stijlen zijn tussen de 40 

tot 80 cm buiten de wanden geplaatst. 

Type Rijnsburg huizen zijn eveneens rechthoekig van vorm, ongeveer even breed (4,40 

tot 6m ) maar met een lengte tussen de 8 tot 14 m korter dan het Katwijktype. De 

indeling van deze huizen is éénbeukig. 

De plaats van de ingangen maakt dat in dit huistype een tweedeling ontstaat, hierin 

onderscheidt het zich van Katwijk. Er is geen duidelijk gescheiden staldeel of dit 

beperkte zich tot een van de kopse kanten.24

Beide typen komen alleen voor in het westelijke kustgebied. 

19  Gemeten vanuit de binnenkant van de paalkuilen van de wandpalen.
20  Dijkstra 2011.
21  Hemelsbreed circa 2 kilometer van elkaar verwijderd en varend over de Oude Rijn de eerst 

volgende nederzetting ten noorden van de rivier.
22  Archol 2004 en 2005, ADC 2009 en Faculteit der Archeologie Leiden sinds 2009 en heden. 
23  Dijkstra, M.F.P. 2011, 196.
24  Dijkstra, M.F.P. 2011, 205.
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Figuur 14
Overzicht verschillende huistype; Katwijk en 
Rijnsburg. 
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De structuur van Boshuizerkade behoort mogelijk tot type Katwijk. De vergelijking is 

op basis van de twee westelijke palen binnen de structuur die onderdeel uit maken van 

de binnenindeling. Hoewel dit ook bij type Rijnsburg voorkomt. De buitenstijlen zijn 

niet aangetroffen maar er is slechts een klein deel van het gebouw blootgelegd wat het 

toewijzen van een type in deze fase van onderzoek lastig maakt. 

Waterputten
In totaal zijn er zes waterputten herkend. De diameter van de sporen ligt tussen de 

1,50 en 3 m en hebben in vier gevallen een donkere kern en lichte rand (fig. 15). De 

minimale diepte is met boringen op circa 105 vastgesteld. Eventuele “schone” primaire 

vullingen zijn niet te herkennen. 

In een geval is een waterput (put 3 S96) in het vlak in eerste instantie als kuil 

bestempeld en is een kwart gecoupeerd om de diepte te bepalen. Bij het couperen 

bleek echter dat de insteek nagenoeg loodrecht naar beneden liep en op een diepte 

van 80 cm is gestopt met uitgraven vanwege opkomend grondwater. De maximale 

diepte is dan ook niet bereikt. Vanwege de rechte insteek en grote diepte is de kuil 

geïnterpreteerd als waterput. Uit het naburige Oegstgeest Rijnfront is bekend dat 

waterputten met een rechte insteek altijd een beschoeiing hebben gehad, het zou 

anders maar kort in gebruik kunnen zijn, vanwege het inkalven van de kuil.

Het is goed mogelijk dat de sporen die nu als kuilen zijn gedefinieerd op basis van 

bovenstaande waarneming alsnog waterputten zijn.

De waterputten liggen allen in dezelfde strook, enigszins op de flank van de oever 

richting de zuidelijke restgeul. Mogelijk heeft de locatiekeuze te maken met het niveau 

van het grondwater wat mogelijk hoger ligt dan onder de oeverafzetting waardoor 

men minder diep hoefde te graven.

Figuur 15
Waterput in het vlak put 3 S97.
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Kuilen
In totaal zijn er verspreid over het terrein 30 kuilen aangetroffen. De meeste kuilen 

hebben een blauwgrijze vulling en bij de aanleg is bot, aardewerk en verbrande klei 

aangetroffen. Van 7 kuilen is met behulp van een guts de diepte bepaald. Van 4 kuilen 

valt de diepte tussen 10 en 55 cm. Van 3 kuilen kon de diepte slechts bepaald worden 

tot 1,05 m (diepte van de guts). Naar verwachting betreft het in deze gevallen dus niet 

een kuil maar een waterkuil/put.

Greppels
Er zijn in totaal negen greppeldelen aangetroffen. Ze bevinden zich ten noorden en 

ten zuiden van de nederzettingssporen (fig. 8). Het is niet mogelijk geweest om de 

greppeldelen die in verschillende putten zijn aangetroffen met elkaar te verbinden. Wel 

bestaat er een vermoeden dat de greppel in het noordelijk deel van put 6 gelijk is aan 

de greppel in het zuiden van put 1. De oriëntatie van beide greppels is gelijk (parallel 

aan de oever) en de vulling is goed vergelijkbaar. De afstand tussen beide delen is 

echter te groot om dit met zekerheid vast te stellen (fig. 16). Mogelijk betreft het een 

nederzettingsgreppel die de nederzetting begrensde. Op basis van de aanwezigheid 

van een greppel onder twee andere greppels in put 5 (zie fig. 16) geeft aan dat dit lager 

gelegen deel een oudere gebruiksfase kent. Deze mogelijk oudere fase is echter niet 

aangetroffen in het oeverpakket. 
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Overzicht van alle greppels en mogelijk verloop 
van een nederzettingsgreppel.
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3.3 Vondstmateriaal

3.3.1 Inleiding

Het onderzoek heeft een mix aan nederzettingsmateriaal opgeleverd. Er zijn 28 

vondstnummers uitgedeeld en gedocumenteerd, hiervan zijn er 15 afkomstig uit 

grondsporen en 13 uit lagen.

Type Aantal Gewicht

Vroeg middeleeuws Aardewerk 32 489,6

Nieuwe Tijd aardewerk 3 94,7

Romeins handgevormd 4 21,5

Romeins gedraaid 1 6,3

Baksteen 10 2745,3

Glas 1 2,3

Pijpenkop 1 2,8

Metaal ijzer 10 198,7

Dierlijk bot 16 607,4

Steen 7 620,9

Verbrande klei 2 10,6

Totaal 87 4800,1

3.3.2 Aardewerk

M.A. Goddijn

Inleiding
Tijdens het proefsleuvensleuvenonderzoek zijn 38 fragmenten aardewerk gevonden. 

Het aardewerk is op enkele fragmenten na grofweg te dateren in de vroege 

middeleeuwen en late middeleeuwen/nieuwe tijd. Ongeveer 42% (16 fragmenten) is 

afkomstig uit sporen. Het overige deel is gevonden in lagen tijdens de aanleg van het 

vlak of afsteken van de profielen. Eén fragment kon niet gedetermineerd worden. 

Het vroeg middeleeuwse aardewerk is gefragmenteerd, maar niet verweerd. De 

conservering is daardoor redelijk tot goed te noemen.

In de vroeg middeleeuwse Merovingische periode komen over het algemeen drie 

soorten aardewerk voor:

· Gladwandig aardewerk dat fijn gemagerd en gepolijst is. De vormen bestaan uit 

knikwandpotten, schalen, flessen en bekers.

· Ruwwandig aardewerk dat grof gemagerd, het oppervlak lijkt enigszins op 

schuurpapier. De vormen bestaan uit kookpotten, kannen en schalen.

· Handgemaakt aardewerk wat sterk lijkt op prehistorisch en Romeins handgemaakt 

aardewerk. De vormen zijn verschillend, van grote potten tot schaalvormige urnen.

Alle fragmenten aardewerk zijn gedetermineerd en ingevoerd in een database. 

Hierbij is gelet op baksel randtype en secundair gebruik. De randtypes kunnen 

duidelijkheid geven over een datering. Het vroeg middeleeuwse aardewerk wordt 

meestal onderverdeeld op basis van baksel (magering, hardheid, reducerend- of 

oxiderend gebakken). Deze onderverdeling is echter niet gebruikt omdat dit tot nu toe 

weinig informatie heeft opgeleverd. Alleen is de beschrijving oxiderend/reducerend 

meegenomen omdat dit snel te beschrijven is. Verder is gebruik gemaakt van een 

Tabel 5
Overzicht aantal en gewicht vondstmateriaal.
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nieuwe typologische indeling.25 Deze nieuwe indeling is gericht op de randtypen en 

hun datering. Tot op heden waren randen namelijk minder goed te dateren.

Het vroegst daterende aardewerk is in de Romeinse periode te plaatsen. Het gaat 

om een fragment gladwandig aardewerk (vnr. 5).26 Ook is een aantal fragmenten 

handgevormd aardewerk aangetroffen (vnr. 2427). Het handgevormde Romeinse 

aardewerk is op basis van het baksel zeer lastig te onderscheiden van het vroeg 

middeleeuwse handgevormde aardewerk. Met deze datering moet derhalve 

voorzichtig worden omgegaan.

Het Merovingische aardewerk bestaat uit ruwwandig gedraaid aardewerk en 

handgevormd aardewerk. De eerste categorie is met 19 fragmenten het best verte-

genwoordigd. Het gaat om voornamelijk tonvormige potten. Ook een ruwwandige 

knikwandpot werd gedetermineerd, een vorm die meestal als gladwandig baksel 

voor komt. Gladwandig aardewerk is niet aangetroffen binnen het complex. De 

scherven waren op één na allemaal oxiderend gebakken. Dit patroon lijkt typisch voor 

Merovingische nederzettingen in de regio. Ook bij de Merovingische nederzetting 

in Oegstgeest was gladwandig materiaal het minst vertegenwoordigd, net als 

ruwwandige gereduceerde baksels.28

Op basis van vier randfragmenten (type 5, 7, 12 en 28) is de nederzetting in de 6e en 7e 

eeuw te dateren.

Het baksel van 7 fragmenten ruwwandig aardewerk lijkt op Badorf-aardewerk. Dit 

aardewerk komt in de 8e eeuw opzetten. Typisch Badorf aardewerk is niet gevonden. 

Deze scherven geven een indicatie voor de einddatering van de nederzetting.

Het bepalen van de herkomst van Merovingisch aardewerk is lastig, omdat hier 

nauwelijks onderzoek naar is gedaan. In ieder geval één scherf bevatte zwarte inclusies 

wat een indicatie is voor het Eiffel-gebied (Mayen). Voor het overige materiaal is 

geen herkomst te geven. Recente studies hebben aangetoond dat het Merovingische 

aardewerk in west-Nederland “glimmers” bevat (mica). In het oosten van Nederland 

komt dit baksel nauwelijks voor en kan dus een indicatie zijn voor lokale productie.29 

Dergelijke glimmers zijn echter niet aangetroffen in het onderhavige aardewerkcom-

plex (dit in tegenstelling tot het aardewerk van Oegstgeest).

Het aardewerk uit de Merovingische periode bestaat voornamelijk uit tonpotten en één 

knikwandpot. Dergelijk materiaal wordt voornamelijk gevonden in nederzettingen. De 

tonpotten functioneerden als kookpot en voorraadpot, vijf verbrande scherven duiden 

op een functie als kookpot.

Het overige materiaal dateert uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Het gaat om 

roodbakkend aardewerk, een pijpenkop en witbakkend aardewerk. Deze laatste is 

afkomstig uit een paalkuil (S2.1.67) en dateert in de Nieuwe Tijd. Het aardewerk uit 

deze periode beperkt zich tot de lagen S5010, S5015 en S5030.

Het aardewerk heeft voornamelijk Merovingisch materiaal opgeleverd dat dateert uit 

de 6e en 7e eeuw. Na deze periode duurt het tot de Nieuwe Tijd voordat weer sprake is 

van menselijke activiteit. Dit is opvallend omdat richting het zuiden een kasteel terrein 

aanwezig is. Op basis van het aardewerk gaat het om een nederzettingsterrein met 

een redelijk tot goede conservering.

25  Van Spelde, 2013, in voorbereiding, met dank aan Epko Bult voor het verstrekken van deze 
publicatie.

26  Dit is een losse vondst, gedaan in put 1 vak 9 S5025 . Een overgangs- (mollen) laag in de top 
van de oeverafzetting.  

27  Put 4 S110 kuil.
28  Dijkstra 2006 en Dijkstra 2007.
29  Mondelinge mededeling Epko Bult.
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3.3.3 Natuursteen

S. Knippenberg

Het veldwerk heeft een zeer gering aantal natuurstenen opgeleverd. In totaal zijn 

slechts zes fragmenten verzameld. Daarvan komen twee stukken uit grondsporen en 

zijn de overige vier in een van de afdekkende bodemlagen aangetroffen.

Uit S6.127 komt een hoekig fragment kalkzandsteen met sporen van verbranding 

(vnr.25). Deze kalksteenvariëteit betreft een witte tot licht beige korrelige steen, die 

is opgebouwd uit doorzichtige (waarschijnlijk kwarts) korrels die verkit zijn in een fijne 

kalkmatrix (micriet).30 Dergelijke kalkstenen komen voor in afzettingen uit het Eoceen 

in België en zijn vanaf de 14e eeuw gewonnen en als bouwsteen gebruikt. Het stuk 

moet dus door mensen naar Leiden zijn aangevoerd, waarschijnlijk via ruilhandel. Over 

het fragment valt weinig te zeggen. Gezien zijn hoekige vorm betreft het waarschijnlijk 

een bouwsteenfragment of een steen die als funderingsmateriaal heeft gediend. 

Het andere uit een grondspoor afkomstig stuk (S6.130) betreft een plaatvormig 

fragment van een harde donkergrijze kwartsiet met gefolieerde laagjes. De steensoort 

lijkt sterk op materiaal dat veel in de vroeg middeleeuwse nederzetting Oegstgeest – 

Rijnfront is aangetroffen.31 Net als het materiaal uit Rijnfront vertoont het fragment 

uit Leiden – Boshuizen geen sporen van bewerking of gebruik. Voor het materiaal 

uit Rijnfront is verondersteld dat het samen met tufsteen en harde siltsteen van 

Romeinse vindplaatsen met veel steenbouw is verzameld en hergebruikt door latere 

middeleeuwse bewoners.32 Waarvoor het precies gediend heeft in middeleeuwse 

context blijft onduidelijk. 

Uit laag S5025 zijn drie steenfragmenten (vnr.2) geborgen: een fragment kolenkalk met 

sporen van verbranding, een hard siltsteen fragment en rolsteen fragment kwartsiet. 

Het siltsteen lijkt net als de kwartsiet sterk op het hierboven besproken hergebruikt 

materiaal uit mogelijk Romeinse context.

Ook de kolenkalk is van elders aangevoerd. Deze kalksteen variëteit, ook wel Belgische 

hardsteen genoemd,33 is een fijnkorrelige donkergrijze kalksteen met een klein 

aandeel witte fossielfragmenten. Het ontleent zijn donkere kleur aan een hoog gehalte 

bitumen.34 Het komt voor in afzettingen uit het vroeg-Carboon, die in de Belgische 

en noord-Franse Ardennen dagzomen.35 Daar wordt het ook nu nog op grote schaal 

gewonnen als grondstof voor bouw- en sierstenen.36

Het laatste fragment (vnr.4), afkomstig uit laag S5020 in put 1 betreft een rolsteen-

fragment van kwartsitische zandsteen. Buiten de aanwezigheid van sporen van 

verbranding valt weinig te zeggen over dit stuk, het bezit geen sporen van gebruik of 

bewerking.

3.3.4 Overig

Het dierlijk botmateriaal bestaat uit fragmenten van rund en een stuk bovenbeen van 

een hond.37 Het aantal is gering en wordt genoemd omdat het deel uitmaakt van de 

vondstassemblage zoals verwacht bij een nederzetting en zijn afkomstig uit nederzet-

tingssporen.

30  Te classificeren als een packstone volgens de classificatie van Dunham 1962.
31  Knippenberg 2006, 2008.
32  Knippenberg 2006, 2008.
33  Dubelaar 2002; Verhofstad & van den Koppel 2006, 72.
34  Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
35  Dubelaar 2002; Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
36  Verhofstadt & van den Koppel 2006, 72-73.
37  Determinatie J. van der Leije (Archol).
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Tussen het gescande metaal38 zitten fragmenten metaal die mogelijk onderdeel zijn 

van een mes. Het is dun en is licht, er lijkt een aankoeksel aan te zitten wat mogelijk 

een houtstructuur heeft. Dit zou het restant van het heft kunnen zijn.39

Het fragment glas is op basis van uiterlijk en irridisatie uit de Nieuwe Tijd te dateren 

(1500-1800). Het is waarschijnlijk een voetje van een wijnglas.40

38  Bij de evaluatie afgeschreven.
39  Determinatie L. Meurkens (Archol).
40  Determinatie M. Goddijn (Archol)
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Beantwoording onderzoeksvragen, waardering, 
advies en aanbevelingen

4.1  Conclusie

Bij het proefsleuvenonderzoek op de noordelijke sportvelden is in totaal 1739 m2 

onderzocht.

Delen van het plangebied zijn door de aanleg van de sportvelden afgegraven en 

opgehoogd maar de verstoring van het archeologisch sporenvlak is minder groot 

dan verwacht. Op de oeverafzettingen is een groot deel van de oorspronkelijke 

bodemopbouw verdwenen. Maar het aflopende natuurlijke reliëf richting beide geulen 

biedt toch een goed inzicht in de oorspronkelijke bodemopbouw. Een oude vegeta-

tiehorizont is gerelateerd aan de vroeg middeleeuwse sporen, het is gevormd in een 

droge fase in de afzettingen en representeert het loopoppervlak van die tijd.

Er ligt minstens een erf met een huisplattegrond. Op basis van de verspreiding van de 

(afval) kuilen en waterputten is de kans groot dat er meerdere erven aanwezig zijn. De 

greppels in het zuidelijke deel van het terrein vormen mogelijk een begrenzing van de 

bewoning en het gebied wat gebruikt is voor levensonderhoud. Bijvoorbeeld om vee 

te houden of als akkerland. De bewoners zullen voor een groot deel zelfvoorzienend 

zijn geweest. Voor de discussie of het aardewerk in eigen regio is vervaardigd is deze 

nieuwe vindplaats zeker van belang. 

4.2  Beantwoording onderzoeksvragen

Algemeen:

· Indien het onderzoek geen archeologische fenomenen oplevert of categoraal beperkte 

(bijvoorbeeld alleen losse vondsten), welke verklaring is hiervoor te geven? 

Niet van toepassing.

· Wat is het aantal, de aard, datering, plaats, omvang, horizontale en verticale 

spreiding van begrenzing van sporen en structuren? 

Er zijn 134 sporen waargenomen waaronder 4 recent. Verspreid over het hele 

plangebied zijn sporen en vondsten aangetroffen: in het noordelijke (oever) deel 

de nederzettingssporen en in het zuidelijke deel voornamelijk greppels, enkele 

paalsporen en kuilen die mogelijk te maken hebben met activiteiten in de periferie 

van de nederzetting. Het bovenste deel van de bodem is verstoord tot circa 1 m –MV, 

waardoor het oorspronkelijke loopniveau uit de vroege middeleeuwen niet meer 

aanwezig is. In de lager gelegen delen van het terrein, richting de restgeulen is nog wel 

een grotendeels intact bodemprofiel aanwezig. Hier is te zien dat er minimaal twee 

rustfasen zijn geweest in de geul en oeverafzettingen. Er zijn twee vegetatiehorizonten 

ontstaan waarvan de oudste (onderste) waarschijnlijk relateert aan de Merovingische 

bewoning. De jongste is opgenomen in de bouwvoor en niet meer aanwezig. 

· Kunnen binnen de vindplaats verschillende complextypen, verschillende functies, of 

sites worden onderscheiden? 

Er bevindt zich minimaal een erf met huisplattegrond binnen het plangebied. Op basis 

van de verspreiding van de bewoningssporen worden echter meerdere erven verwacht. 

In het gebied ten zuiden van de bewoning kunnen nog sporen van gebruik en indeling 

van het achterland liggen. 

4
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·  In welke mate is uit de stratigrafie (profielen en vlakken) en de relatie tussen sporen, 

structuren e.d. een relatieve datering en fasering af te leiden? 

In de lager gelegen delen ten noorden en zuiden van de oeverafzettingen (waar de 

nederzettingssporen zijn aangetroffen) is een intact bodemprofiel aanwezig waarin 

vegetatiehorizonten zijn aangetroffen met dateerbaar vondstmateriaal. 

Onderstaande onderzoeksvragen over het kasteelterrein, Romeinse weg en de 

omgeving van de weg zijn - niet van toepassing.

 

Ten aanzien van het kasteelterrein:

· Zijn archeologische resten aangetroffen die te koppelen zijn aan het zuidelijk gelegen 

kasteelterrein?

· Wat is de datering van deze resten?

· Als deze resten niet aanwezig zijn, wat is de reden hiervoor?

Ten aanzien van de Romeinse weg:

· Wat is de datering van de weg?

· Hoe is de weg opgebouwd?

· Zijn er bermgreppels, houtconstructies en dergelijke?

· Is in de weg een fasering te onderscheiden?

· Wat is het landschappelijke milieu, de geomorfologische en geologische context 

waarin de weg is aangelegd?

Ten aanzien van de omgeving van de weg:

· Is er een grafveld aanwezig?

· Zo ja, hoe dateren de graven, wat zijn de fysisch‐antropologische kenmerken?

· Is er nog een deel van de vicus aanwezig?

Voor het landschappelijk onderzoek:

· Wat is de bodemopbouw op het opgravingsterrein? 

Onder de opgebrachte en de recente geroerde lagen is afwisselend sprake van zand, 

(sterk) zandige klei en sterk siltige klei. Met name het onderste pakket is vaak gelaagd 

(oever). In enkele profielen is een licht ontwikkelde laklaag direct onder de oude 

bouwvoor aanwezig die vermoedelijk in een groot deel van het gebied opgenomen is 

in de oude bouwvoor. Een jongere laklaag is alleen lokaal waargenomen en de aard en 

datering hiervan is in dit onderzoek niet vast te stellen.

· Wat was de lokale landschapsontwikkeling? 

In het noorden en zuidwesten zijn de aanzetten tot restgeulen aangetroffen. Deze worden 

gescheiden door oeverafzettingen.

· Zijn sporen van overstromingen zichtbaar? Zo ja, zijn nog (restanten van) oude bewo‐

ningsoppervlakken aanwezig?

De aangetroffen laklagen zijn ontstaan tijdens een stilstand fase van de afzettingen en 

hier zijn bewoningsactiviteiten aan gekoppeld. 

· Kunnen dateringen worden gegeven aan bepaalde fase(n)? 

De oudste laklaag is te relateren aan de vroeg middeleeuwse bewoning en van 

de jongste is verder geen datering vast te stellen behalve dat het na de 7e eeuw is 

ontstaan. 
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· Wat is de mate van verstoring?

Het bovenste deel van het terrein is op zijn kop gezet bij de aanleg van de 

sportvelden, bovendien zijn er in de noordelijke helft drainage buizen gelegd tot 

in het archeologische sporenvlak. Toch is de verstoring minder groot dan van te 

voren verwacht. Naast de grote kuilen en waterputten zijn er ook nog paalsporen 

aangetroffen, de kleine ondiepere staaksporen zullen mogelijk wel grotendeels 

verdwenen zijn.

· Komt de bodemopbouw overeen zoals geschetst in het vooronderzoek? 

Ja, hoewel de mate van verstoring toch minder is dan verwacht.

· Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin (met opgave van dieptes in cm 

en in NAP‐maten)? 

Onder het maaiveld ligt een ophogingspakket van circa 1 m met eronder 

een oudere bouwvoor. Direct hieronder is een archeologisch niveau op 

oeverafzettingen(gemiddeld rond de 0,30 cm – NAP) en op de flanken van restgeulen 

(60-80 cm –NAP) aangetroffen. 

· Is er sprake van processen van erosie, sedimentatie, laterale verplaatsing? Wat zijn de 

onderscheidende kenmerken daarvan en wat is de waarschijnlijke datering?

In het onderzoeksgebied is sprake van twee geulen die zich hebben ingesneden en 

later opgevuld. Deze processen hebben plaatsgevonden voor de bewoning en hebben 

op de archeologische resten geen invloed gehad. De datering van de verlanding van de 

noordelijke geul is mogelijk middeleeuws. De zuidelijke geul is waarschijnlijk voor deze 

periode verland. Voor laterale verplaatsing zijn geen aanwijzingen gezien.

· Hoe is de stratigrafie in archeologische (antropogene) zin (met opgave van dieptes in 

cm en in NAP‐maten)?

Er is één archeologisch vlakniveau aangetroffen waarin vroeg middeleeuwse tot en 

met recente sporen zijn aangetroffen. Gemiddeld tussen de 30 en 80 cm- NAP. De 

aanwijzing voor een jongere laklaag, lokaal aangetroffen in een van de profielen is 

in deze fase van het onderzoek niet te koppelen aan een vlakniveau aangezien het 

opgenomen is in de recente ophogingslaag/bouwvoor. 

· Is er sprake van loopvlakken, begraven bodems, ophogingslagen of cultuurlagen? Wat 

zijn de kenmerken en wat is de datering? 

Er zijn twee vegetatiehorizonten aangetroffen die een droge periode representeren 

waarin activiteiten hebben kunnen plaatsvinden. Aan het oudste niveau zijn de sporen 

en vondsten gekoppeld uit de vroege middeleeuwen. Het jongere niveau is lastig 

te interpreteren omdat deze maar lokaal is aangetroffen en voor een groot deel is 

afgetopt. Er is nog een oudere bouwvoor aanwezig die dateert uit de periode voor 

de aanleg van de sportvelden. In de Nieuwe Tijd is het hele terrein geëgaliseerd en 

opgehoogd met los zand. 

· Is er sprake van (sub)recente verstoring en post‐depositionele processen?

Ja, heeft te maken met de aanleg van de voetbalvelden en de drainagesystemen.
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Kwaliteit

· Wat is de fysieke kwaliteit (gaafheid en herkenbaarheid van sporen; conservering van 

(an)organisch vondstmateriaal en van ecologische resten) van het onderzoeksgebied? 

De fysieke kwaliteit is redelijk tot goed. De paalsporen hebben nog een diepte van 10 

tot 50 cm. Er is binnen dit onderzoek geen botanische monsters genomen zodat er 

geen uitspraak over geen ecologische resten gedaan kan worden. Het vondstmateriaal 

is redelijk tot goed bewaard. De aanwezigheid van meerdere waterputten waarvan 

de onderkant onder grandwaterniveau doet vermoeden dat de conservering 

van organische resten zeer goed zal zijn. Hierbij kan gedacht worden aan allerlei 

botanische resten, hout, leer, etc. 

· Welke verschillen zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied (binnen 

verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, periode, sites)?

In het relatief lager gelegen delen gerelateerd aan de restgeulen is de conservering 

beter aangezien er minder van het oorspronkelijke bodemprofiel is afgetopt dan de 

(relatief) hoger gelegen oeverafzettingen. 

· Wat is de inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, informatiewaarde en 

ensemblewaarde) van het onderzoeksgebied en welke verschillen zijn er t.a.v. dit 

aspect binnen delen van het onderzoeksgebied (binnen verticale en/of horizontale 

grenzen; complextypen, periode, sites)? 

De vindplaats is de eerste nederzetting uit de vroege middeleeuwen in Leiden. Het 

geeft informatie over de bewoning uit deze periode en de verschuiving van bewoning 

vanuit de voorgaande periode. In het noordelijke deel ligt de bewoning en het 

zuidelijke deel geeft informatie over het gebruik van het achterland met mogelijke 

akkers en weiland.       

Conclusie, evaluatie, aanbevelingen

· Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van deze 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting omtrent de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan?

Op het terrein ten zuiden van de onderzochte sportvelden zijn tijdens het 

vooronderzoek in de boringen (rondom de sportvelden) archeologische indicatoren 

aangetroffen die hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met het laat-middeleeuwse 

kasteel Boshuizen of Boshuysen. De funderingen van het kasteel zijn in de jaren 50 

gedocumenteerd en verwijderd bij de aanleg van de sportvelden. Landschappelijk 

gezien hebben wij hier te maken met kom- en lagunaire afzettingen. Het is echter goed 

mogelijk dat op dit terrein de zuidelijke restgeul zijn oever heeft afgezet en de kans 

op archeologische resten nog aanwezig is. Ondanks het vermoeden dat delen van het 

terrein zijn afgeticheld voor kleiwinning.   

· Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? 

Buiten de verwachting zijn er geen aanwijzingen voor een Romeinse vindplaats 

aangetroffen behalve twee handgevormde scherven en een gladwandige scherf uit die 

periode. Een van de handgevormde scherven is in een kuil aangetroffen, wat op basis 

van het geringe aantal als opspit wordt beschouwd.   
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· In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de eerder toegekende 

waarde (indien van toepassing) of van de gespecificeerde verwachting (indien van 

toepassing)? 

Zie bovenstaand antwoord

4.3 Waardering

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 er voor 

te zorgen dat terreinen die van beperkte fysieke kwaliteit zijn, maar desondanks 

inhoudelijk van groot belang, uit de beoordeling vallen.

Waarden Criteria Scores

Laag Midden Hoog

Beleving Schoonheid    n.v.t.  

Herinneringswaarde    n.v.t.  

Fysieke kwaliteit Gaafheid    2  

Conservering    2

Inhoudelijke 
kwaliteit

Zeldzaamheid      3

Informatiewaarde     3

Ensemblewaarde  3

Representativiteit      3

Op de twee criteria voor de belevingswaarde wordt niet gescoord. Het criterium 

schoonheid is doorgaans alleen van toepassing op zichtbare monumenten en ook herin‐

neringswaarde is niet van toepassing op de vroeg middeleeuwse vindplaats. 

De gaafheid van de vindplaats scoort gemiddeld (tabel 6). Ondanks de recente 

verstoringen veroorzaakt bij de aanleg van het sportterrein, is de gaafheid van de 

vindplaats beter dan verwacht. Op de oeverafzettingen liggen bewoningssporen 

en richting het noorden en zuiden zijn restgeulen aangetroffen. De stratigrafie is 

voornamelijk in de lager gelegen delen van het terrein bewaard gebleven en voor de 

rest van het terrein geldt dat het is afgetopt en/of opgenomen in de recente bouwvoor. 

Wat betreft de conservering scoort de vindplaats gemiddeld. Enerzijds is anorganisch 

materiaal goed bewaard en grotendeels in situ geconserveerd. De sporadische 

metaalvondsten – vooral ijzer – blijken alleen in gecorrodeerde toestand bewaard te 

zijn gebleven, geldt zelfs voor de recente spijkers. 

De verwachting voor organisch materiaal is gemiddeld. In de diepe sporen gegraven 

tot onder het grondwaterniveau zoals de waterputten is de kans op organisch 

materiaal redelijk en hetzelfde geldt voor de (afval) kuilen waarbij zowel on- en 

verkoolde zaden en macroresten nog aanwezig kunnen zijn. 

Tabel 6 
Waardering volgens de KNA.
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Wat betreft de zeldzaamheid scoort vindplaats hoog. Er is in Leiden nog geen ander 

vroeg middeleeuwse nederzetting bekend. Er zijn wel waarnemingen en vondsten 

gedaan uit deze periode maar nog niet in relatie met bewoningssporen. 

De vindplaats krijgt een hoge score met het oog op de ensemblewaarde en informatie‐

waarde. 

Met name uit de archeologische context in relatie tot de vindplaats Oegstgeest Rijnfront 

is nog kenniswinst te behalen. Tevens kan het inzicht bieden op de ontwikkeling en 

continuering van bewoning vanaf de Romeinse periode. 

Binnen de landschappelijke context, is de ligging van de nederzetting in een deels intact 

vroeg middeleeuws landschap op de oevers van restgeulen interessant met betrekking 

tot de exploitatie van de gebieden rondom de bewoning. 

4.4     Advies

De Merovingische vindplaats is behoudenswaardig aangezien het de eerste vindplaats 

uit deze periode in Leiden is. Indien behoud in situ niet mogelijk is dan wordt ex situ 

geadviseerd in de vorm van een vlakdekkende opgraving van het terrein (fig. 17). De 

kern van de nederzetting zal intensief worden onderzocht en de periferie extensief. 

Met intensief wordt bedoelt dat alle aangetroffen archeologische sporen worden 

gecoupeerd, gedocumenteerd en afgewerkt. 

Bij extensief onderzoek worden wèl alle grondsporen in het vlak gedocumenteerd 

maar wordt slechts een selectie gecoupeerd en gedocumenteerd. Deze wijze van 

onderzoek volstaat om de relatie van de nederzetting met de periferie en de greppels 

vast te stellen. 

RAAP heeft op basis van boorgegevens twee noord-zuid georiënteerde profielen 

gemaakt.41 Hierop is duidelijk te zien dat de vier zuidelijke sportvelden aanzienlijk 

lager liggen dan de noordelijke drie velden. De boringen ter hoogte van het nog niet 

onderzochtte 3e sportveld in dit noordelijke deel hebben archeologische indicatoren 

opgeleverd en houden mogelijk verband houden met het laat middeleeuwse kasteel 

Boshuysen ten zuiden óf met de vroeg middeleeuwse nederzetting ten noorden 

(zie: onderhavig onderzoek). Om uitsluitsel te kunnen geven over de archeologische 

potentie van dit derde sportveld willen we adviseren twee noord-zuid georiënteerde 

proefsleuven van 4 m aan te leggen (fig. 17).

41  Schiltmans 2005.
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Figuur 17 
Advies-kaart op te graven areaal Boshuizerkade – gem. Leiden. De kern van de nederzetting is aangegeven in het rood en de periferie is groen 
omrand. In het blauw zijn de twee proefsleuven voor het derde sportveld aangegeven.
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Samenvatting

Het archeologisch onderzoek op de noordelijke sportvelden aan de Boshuizerkade 

heeft een vroeg middeleeuwse vindplaats opgeleverd. Het is de eerste ontdekt in 

Leiden, tot nu toe waren vroeg middeleeuwse vondsten en sporen voornamelijk 

bekend binnen andere contexten maar nog niet binnen een nederzettingscontext. 

Het bied een blik in bewoning die na de Romeinse tijd weer opleeft. De bewoners 

van de nederzetting leven in harmonie met hun omgeving. Men maakt gebruik van 

het landschap door op de oevers te gaan wonen en de minder geschikte delen te 

exploiteren. Er werden dieren gehouden en voedsel gekweekt.       

De aangetroffen resten zijn bijzonder omdat het Leiden op de kaart zet naast de 

reeds bekende vroeg middeleeuwse nederzettingen uit de nabije omgeving zoals 

Oegstgeest, Leiderdorp, Katwijk en  Rijnsburg. 

5
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put vlak spoor type nap diepte structuur opmerking
1 1 1 GR -0,40016 20 diepte gegutst
1 1 2 KL -0,38995 30 diepte gegutst
1 1 3 SK -0,39072 10
1 1 4 WA -0,37982 105 diepte gegutst tot 105cm
1 1 5 KL -0,37345 20
1 1 6 KL -0,36687
1 1 7 PK -0,39521
1 1 8 WA -0,31473 105 diepte gegutst tot 105cm
1 1 9 PK -0,29331
1 1 10 WA -0,25426 105 diepte gegutst tot 105cm
1 1 11 PK -0,23749
1 1 12 KL -0,24064 diepte gegutst
1 1 13 KL -0,25825
1 1 14 PK -0,25868
1 1 15 PK -0,26064
1 1 16 KL -0,23277
1 1 17 KL -0,23779
1 1 18 PK -0,28061 14
1 1 19 KL -0,28552
1 1 20 KL -0,29028
1 1 21 KL -0,40933
1 1 22 PK -0,60799
1 1 23 SK -0,68379
1 1 24 SK -0,68534
1 1 25 SK -0,68471
1 1 777 REC noord-zuid drainage buizen
2 1 26 PK -0,28182 1
2 1 27 PK -0,28006 36 1
2 1 28 PK -0,27787 1 1 onderkantje
2 1 29 PK -0,27565 1
2 1 30 PK -0,27241 1
2 1 31 PK -0,26833 1
2 1 32 WA -0,25276 diepte gegutst tot 105cm
2 1 33 PGK -0,26159
2 1 34 PGK -0,26045 36
2 1 35 KL -0,26195 diepte gegutst tot 105cm
2 1 36 PK -0,26184 1
2 1 37 PK -0,2623 1
2 1 38 PK -0,26317 1
2 1 39 PK -0,26359 1
2 1 40 PK -0,26454 1
2 1 41 PK -0,26403 26 1
2 1 42 PK -0,26264
2 1 43 PK -0,26259
2 1 44 PK -0,26248
2 1 45 KL -0,2614 105 diepte gegutst tot 105cm
2 1 46 PGK -0,30687
2 1 47 PK -0,29262
2 1 48 PK -0,2974

Bijlage 1 Sporenlijst
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put vlak spoor type nap diepte structuur opmerking
2 1 49 PK -0,31464 2
2 1 50 PK -0,31383 2
2 1 51 PK -0,31579 2
2 1 52 PK -0,31905 2
2 1 53 PK -0,31771 2
2 1 54 PK -0,31692 2
2 1 55 PK -0,31556 2
2 1 56 PK -0,31535 2
2 1 57 PK -0,31318 17 2
2 1 58 PK -0,31284 2
2 1 59 PK -0,31355 2
2 1 60 PK -0,3202 2
2 1 61 PK -0,31983 2
2 1 62 KL -0,32865 105 diepte gegutst tot 105cm
2 1 63 PK -0,32486 2
2 1 64 PK -0,31949 2
2 1 65 PK -0,32147 2
2 1 66 PK -0,37397
2 1 67 PK -0,36614 1
2 1 68 PK -0,36915 1
2 1 69 PK -0,36814 1
2 1 70 PK -0,37114 1
2 1 71 PK -0,37402 1
2 1 72 PK -0,37533 1
2 1 73 PK -0,37389 1
2 1 74 PK -0,36619 1
2 1 75 PK -0,36248 1
2 1 76 GR -0,43214 76
2 1 77 KL -0,55052 105 diepte gegutst tot 105cm
2 1 777 REC noord-zuid drainage buizen
3 1 78 PK -0,32386 NT
3 1 79 PK -0,31424 5 NT
3 1 80 PGK -0,33107
3 1 81 SK -0,33891 25
3 1 82 PK -0,35173
3 1 83 PK -0,36889
3 1 84 PK -0,35219
3 1 85 PK -0,34362 3
3 1 86 PK -0,34545 3
3 1 87 PK -0,3487 3
3 1 88 PK -0,35307 3
3 1 89 PK -0,34371 20 3
3 1 90 PK -0,34464 3
3 1 91 PK -0,34644 3
3 1 92 PK -0,34947 3
3 1 93 PK -0,34701
3 1 94 PGK -0,33893
3 1 95 WA -0,31852 80
3 1 96 PK -0,27612
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put vlak spoor type nap diepte structuur opmerking
3 1 97 WA -0,29868
3 1 98 PK -0,29976 16
3 1 99 PK -0,28863 NT
3 1 100 KL -0,34374
3 1 101 KL -0,3408
3 1 102 KL -0,50217
3 1 103 KL -0,51509
3 1 104 GR -0,50126
3 1 777 REC nood-zuid drainage buizen
4 1 105 SK -0,73491 20
4 1 106 KL -0,76024 55 diepte gegutst
4 1 107 PK -0,8588
4 1 108 PK -0,8238
4 1 109 PK -0,77873
4 1 110 KL -0,85324 10
5 1 111 GR -0,70998 38
5 1 112 GR -0,85598 34
5 1 113 GR -0,88465 30
5 1 114 GR -1,07531 46
5 1 115 KL -0,88455
5 1 116 KL -0,66973
5 1 117 KL -0,66707
5 1 118 GR -0,60438
5 1 119 KL -0,60148
5 1 120 KL -0,62116
5 1 121 PK -0,76227
5 1 122 PGK -0,74864
5 1 123 SK -0,8156 15
6 1 124 PK -0,56221
6 1 125 KL -0,57833
6 1 126 GR -0,60066
6 1 127 PK -0,7126
6 1 128 PK -0,73106
6 1 129 KL -0,74884
6 1 130 KL -0,74997
6 1 131 KL -0,72359
6 1 132 KL -0,75858
6 1 133 PK -0,68799
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Bijlage 2 Vondstenlijst

vondstnr categorie aantal gewicht opmerking
1 AMVB 2 85,7
2 SXX 3 249,5
2 ODB 1 30,8
2 AMVB 1 14,3
3 BKS 1 144,1
3 ODB 1 25
3 VKL 1 7,6 verweerd kan ook KER zijn
3 AMVB 2 10,4
4 SXX 1 61,2
4 ODB 1 79
4 AMVB 2 41,7
5 ARO 1 6,3 verweerd
5 ARH 3 14,2
6 MFE 5 34,3
6 AMVB 1 9,9
7 KPIJ 1 2,8
8 AMVB 1 24,3
9 MFE 2 33,2
9 BKS 3 911,8
9 ANT 1 84,2
10 BKS 2 960,2
11 ANT 1 7
12 AMVB 1 9,2
12 ODB 3 2,4
13 AMVB 1 37,2
14 ANT 1 3,5
14 BKS 1 4,4
15 AMVB 2 36,4
16 BKS 1 113,4
16 MFE 1 8 spijker
17 ODB 5 126,3
17 VKL 1 3
17 AMVB 1 15,8 7e eeuw
18 BKS 1 593 ijsselsteentje
19 ODB 3 86,5
19 AMVB 3 39,4
19 AME 1 5,7 handgevormd
20 AMVB 6 32,8
21 AML 3 14,3
22 AMVD 3 28,7
22 MFE 2 123,2
22 BKS 1 18,4 verweerd
23 ODB 1 173,8
23 AMVB 1 21,6
24 ARH 1 7,3
25 SXX 2 174,3vondstnr categorie aantal gewicht opmerking
26 SXX 1 135,9
27 AMVB 1 62,2
27 ODB 1 83,6
28 GL 1 2,3
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