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Samenvatting

Op 9 december 2013 heeft Archeologisch Onderzoek Leiden (Archol) een 

archeologische begeleiding (AB) uitgevoerd bij de aanleg van een persleiding op de 

locatie Nieuw Rhijngeest-Zuid Kadastrale locatie E in de gemeente Oegstgeest. De 

sleuf bevond zich aan de rand van een terrein van hoge archeologische waarde. Doel 

van de begeleiding was er voor te zorgen dat archeologische resten die mogelijk bij de 

graafwerkzaamheden konden worden aangetroffen te documenteren en te bergen. 

De werkzaamheden duurden minder dan één dag, waarbij geen vondsten en sporen 

werden aangetroffen.  
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Inleiding

In Oegstgeest wordt het gebied aan de oostzijde van de Oude Rijn ontwikkeld tot 

woon- en werkgebied (plangebied Nieuw Rhijngeest). Ter voorbereiding van de bouw 

heeft de Universiteit Leiden het voornemen infrastructurele werkzaamheden uit te 

voeren: aanleg van cunetten, riolen, rijwegen, voetpaden en daarmee samenhangende 

lichtmasten en groenvoorzieningen. Deze werkzaamheden vormden een bedreiging 

voor de mogelijk aanwezige archeologische resten. De geplande tracés lopen door een 

terrein van hoge archeologische waarde. Hier bevindt zich een Merovingische neder-

zettingsterrein dat op basis van zeldzaamheid en conservering van (inter)nationaal 

belang is bevonden.1 Het doel van het archeologische onderzoek is door middel van 

een begeleiding de aanwezige archeologische resten te documenteren en veilig te 

stellen.

Het plangebied Nieuw Rhijngeest-Zuid ligt ten zuidwesten van de gemeente 

Oegstgeest en wordt aan de oostzijde begrensd door de A44 (zie Figuur 1). De 

werkzaamheden concentreren zich in het noorden langs de aanwezige infrastructuur 

en hoeven hier niet verder te worden onderzocht. De werkzaamheden in het zuiden 

bevinden zich binnen het terrein van hoge archeologische waarde. Het betreft een N-Z 

georiënteerde persleiding langs het fiets- en voetpad dat vanaf het viaduct naar het 

noorden loopt. Voor deze sleuf geldt een verwachte verstoring van 1 meter breed, 1 

meter diep en 70 meter lang. 

1  Zienswijze VROM-inspectie d.d. 23 november 2009, Kenmerk 20090065934/23832-TV E-ZW.

Figuur 1
Topografische kaart Oegstgeest met ligging 
plangebied Nieuw Rhijngeest-Zuid - Kadastrale 
locatie E.
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Tabel 1.1 
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Doelstelling en methodiek

Het doel van de archeologische begeleiding is vaststellen of archeologische 

resten aanwezig zijn, en zo ja, wat dan de aard en datering is. Indien sprake is van 

archeologische resten uit de vroege middeleeuwen dan dienen deze zoveel mogelijk 

in relatie tot de voorafgaande onderzoeken behandeld te worden. De begeleiding 

richt zich geheel op de archeologische resten. Fysisch-geografisch onderzoek hoeft 

niet uitgevoerd te worden omdat gedurende de afgelopen opgravingscampagnes 

veelvuldig fysisch-geografisch onderzoek heeft plaatsgevonden waardoor de land-

schappelijke context bekend is. 

De graafwerkzaamheden werden constant begeleid door de archeoloog. De pers-

leidingsleuf is uitgegraven door een graafmachine met een gladde bak. Hierbij is 

laagsgewijs verdiept waarbij de archeoloog het vlak geïnspecteerd heeft op vondsten 

en sporen. Na het bereiken van de gewenste diepte is het vlak gefotografeerd en 

vervolgens ingemeten met behulp van een GPS. Aan het begin van de sleuf, in het 

zuiden, is een sectie van de putrand afgestoken om een beeld te krijgen van de 

stratigrafische ligging van de onderkant van de sleuf. Deze is gefotografeerd. 
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Resultaten archeologische begeleiding

De archeologische begeleiding is uitgevoerd volgens de richtlijnen in het PvE.2 De 

graafwerkzaamheden zijn begeleid door M. van Zon en hebben een halve dag geduurd. 

Bij aanvang van de werkzaamheden bleek de geplande persleidingsleuf smaller: 0,5 

meter. De lengte is ongeveer 63 meter met een diepte van 1,10 tot 1,20 meter vanaf 

het maaiveld (-0,70 tot -0,80 m +NAP). De sleuf ligt tussen de waterpartij in het westen 

en het fietspad in oosten. Bij de werkzaamheden werden geen vondsten of sporen 

aangetroffen. Tot een diepte van één meter bleek de opbouw te bestaan uit bouwvoor, 

oude bouwvoor en (sub)recente ophogingslagen. De top van dit pakket hangt 

vermoedelijk samen met de aanleg van het nabijgelegen fietspad. 

De basis is ouder en hangt samen met een lineaire verstoring die over vrijwel de gehele 

lengte van de sleuf in de westzijde aanwezig was. De breedte van de sleuf vormde 

een beperkende factor voor de interpretatie van de verstoring. Op basis van de vuile, 

gelaagde opvulling lijkt het om de rand van een sloot te kunnen gaan. Hier werden 

onder andere stukken van een aardewerken drainage in aangetroffen. De verstoring is 

vergelijkbaar met de sloten die op de rest van het Rhijngeest-terrein zijn aangetroffen. 

Deze sloten zijn in de loop van de 20e eeuw gedempt.  De orientatie van deze sloot, 

noord-zuid, wijkt echter af van de andere sloten en greppels op het terrein, zoals ook 

bekend van de kadasterkaart van 1811-1832. Deze hebben namelijk een noordwest-

zuidoost oriëntatie. De sleuf ligt echter aan de rand van een perceel dat op 11 maart 

1966 is overgaan naar de gemeente Leiden, waarbij het niet ondenkbaar is dat dit 

perceel ná 1832 wel was afgebakend door een sloot.    

Door de verstoring kon het onderliggende oeverpakket en het daarin aanwezige 

archeologische niveau slechts sporadisch worden onderzocht (zie Figuur 2). In de 

laatste tien meter bevond de sleuf zich iets verder van de vermoede sloot af en 

kon de top van het kleipakket wel goed worden bekeken. Hier werd nog één (sub)

recente verstoring aangetroffen, die op basis van de stratigrafische positie en 

opvulling gelijktijdig is aan de sloot. Archeologische resten werden niet aangetroffen. 

Het oeverpakket is hier als zeer schoon te omschrijven: geen spikkels houtskool of 

aardewerk.  

 

2  Zon, M. van 2013: Programma van Eisen. Archeologische begeleiding. Oegstgeest Nieuw Rhijn-
geest-Zuid Kadastrale locatie E, Leiden (Archol PvE 48).
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Figuur 2
De stratigrafische opbouw (links) en de 
verstoring in het vlak (rechts). 
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Conclusie

De begeleiding is volgens de voorschriften in het PvE uitgevoerd. Vondsten of sporen 

zijn niet aangetroffen. Een oorzaak voor het ontbreken ervan is de subrecente 

verstoring van het archeologisch niveau door een sloot. Daarnaast ligt de sleuf aan de 

rand van de vindplaats. Kijkend naar de nabijgelegen archeologische waarnemingen is 

voor dit deel van het terrein de verwachting laag (zie Figuur 3). 

Figuur 3
Ligging van de sleuf ten opzichte van 
voorgaande campagnes (in rood de 
recente verstoringen). 
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