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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Archeologisch Onderzoek Leiden bv (Archol) heeft in opdracht van Stichting Utopa een 

proefsleuvenonderzoek (IVO-P) uitgevoerd op woensdag 12 november 2014 (figuur 

1.1). Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen om de Leidse Instrumentmakers 

School (LiS) uit te breiden. Het ligt aan de Einsteinweg 61 in de locatie Leeuwenhoek 

en het valt binnen Fase 3 van het herontwikkelingsplan van de Snellius en Gorlaeus 

locatie (figuur 1.2). In februari 2011 is in de gemeente Leiden een paraplubestemmings-

plan in werking gesteld waarin is opgenomen dat voor ruimtelijke plannen binnen de 

gemeente Leiden in gebieden met een hoge archeologische verwachting buiten de 

17e-eeuwse singels een archeologische aanlegvergunning moet worden verkregen, 

indien de bodem wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 250 m2 en een 

diepte van meer dan 50 cm.  

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform het door de gemeente 

Leiden goedgekeurde Programma van Eisen (PvE).1 Het huidige rapport is een verslag 

van de bevindingen van het archeologische onderzoek. 

1.2 Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied omvat een kleine 1700 m2 en ligt in het zuidelijke deel van Fase 

3 van de herontwikkeling van het plangebied aan de Einsteinweg 61 (figuur 1.2). Het 

terrein wordt in het noorden door bebouwing begrensd. De locatie van de proefsleuven 

1  Moerman, 2011.
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Figuur 1.1 
Ligging van plangebied. 
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is op basis van de aanwezige bestrating, bomen en de ligging van kabels en leidingen 

bepaald, rekening houdend met een representatieve steekproef van het terrein.

1.3 Voorgaand onderzoek

Binnen het hele plangebied is in 2010 een bureau/booronderzoek uitgevoerd. Dit 

heeft uitgewezen dat de bodemopbouw in het plangebied bestaat uit afzettingen 

van Duinkerke III met daaronder komafzettingen. Verstoringen beperken zich tot de 

bovenste meter, met uitzondering van enkele kleine zones.2 

Onderzoek in de directe omgeving heeft aangetoond dat er vroegmiddeleeuwse 

vindplaatsen aanwezig zijn die niet of nauwelijks middels booronderzoek op te sporen 

zijn (figuur 1.3). Op basis hiervan en op basis van enkele fragmenten vroegmiddeleeuws 

aardewerk die tijdens het booronderzoek zijn aangetroffen, is door de gemeente 

Leiden besloten dat in het gehele plangebied, met uitzondering van de verstoorde 

delen, een proefsleuvenonderzoek plaats dient te vinden.

2  Haaring, 2010.
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In het PvE zijn de vindplaatsen in de directe omgeving uitvoerig beschreven, hier wordt 

volstaan met een korte recapitulatie van de vindplaatsen, waarvan de begrenzing 

mogelijk in het huidige onderzoeksgebied valt. Ten westen ligt een (circa 100m 

afstand) terrein van hoge archeologische waarde  (AMK-terrein 4048). Hier wordt 

al verschillende jaren onderzoek gedaan op een grote Merovingische nederzetting 

‘Nieuw Rhijngeest’ waarbij resten van de 6e tot 10e eeuw zijn aangetroffen. De 

bewoningsresten liggen op kronkelwaardafzettingen van de Oude Rijn. Richting het 

oosten wordt de lithologie kleiiger wat lijkt te wijzen op een overgang naar kom- op 

estuariumafzettingen. In het PvE wordt een vermoeden uitgesproken dat de vindplaats 

ten oosten van de Rijksweg A44 tot in het huidige plangebied reikt en het mogelijk is 

dat in het westelijke deel van het huidige onderzoeksgebied nog archeologische resten 

aanwezig kunnen zijn. 

Een tweede vindplaats waarvan de begrenzing mogelijk in het huidige onderzoeks-

gebied ligt is een laatmiddeleeuwse vindplaats, aangetroffen aan de Plesmanlaan 

(ARCHIS-waarneming 412567) ten zuiden van het onderzoeksgebied.3

3  Moerman, 2011, 8.
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1.4 Onderzoeksopzet en organisatie

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) 

van kracht geworden. Deze wet regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. 

Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, kan door 

de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit de archeologische 

waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk 

rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. Dit 

vooronderzoek bestaat uit twee fasen: het bureauonderzoek en het Inventariserend 

Veldonderzoek (IVO). Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied zijn te verwachten: 

de gespecificeerde archeologische verwachting. Het IVO dient deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is een van de methoden die kan 

worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft in hoofdlijnen een IVO, karterende en 

waarderende fase in de vorm van proefsleuven. Na afronding van dit onderzoek dient 

de overheid, op basis van het advies van Archol bv, een besluit te nemen over het 

vervolgtraject. Als geen archeologische waarden zijn aangetroffen, kan het besluit 

inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. Als echter blijkt dat in het 

plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de 

initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft 

in de grond behouden), of tot een archeologische opgraving.

Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van Eisen.4 Het onderzoek is 

uitgevoerd conform de voorgeschreven methodiek uit het Programma van Eisen en 

conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3). 

Het archeologisch veldwerk is uitgevoerd op 12 november 2014. Het archeologisch 

veldteam van Archol bestond uit twee personen, de veldwerkleider en een 

veldarcheoloog (zie tabel 1.1). De graafwerkzaamheden zijn verricht door de ervaren 

kraanmachinist Gijsbert Snoeij.

4  Moerman 2011.
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Soort onderzoek: IVO proefsleuven 

Projectnaam: LIS Einsteinweg 61

Archolprojectcode: LIS1517

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 12 november 2014

Periode van uitvoering uitwerking: December 2014

Provincie: Zuid Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Einsteinweg 61

Coördinaten gebied: 91422/464766

Kaartblad: 30F

Opdrachtgever: Stichting Utopa 

Bevoegd gezag: Gemeente Leiden

ARCHIS-

onderzoeksmeldingsnummer 63988

Beheer en plaats van documentatie 

en vondsten: Depot van de gemeente Leiden

Geomorfologie: Estuarium in kwelder gebied

Tabel 1.1 
Betrokken medewerkers.

Tabel 1.2 
Administratieve gegevens.

Medewerker Functie

drs. T. Goossens Projectleider

drs. M. Hemminga Veldwerkleider

drs. I. van Wijk Veldarcheoloog 
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Doel-, vraagstelling en methodiek

2.1 Doelstelling

Doelstelling van het proefsleuvenonderzoek is het aanvullen en toetsen van 

de gespecificeerde archeologische verwachting, zoals geformuleerd in het 

bureauonderzoek. Aan de hand van het veldonderzoek wordt informatie verkregen 

omtrent de aanwezige archeologische waarden (aard, omvang, datering, gaafheid, 

conservering en inhoudelijke kwaliteit). Vervolgens wordt een waardering van de 

archeologische waarden in het plangebied opgesteld.

2.2 Vraagstelling

Het PvE vormt het uitgangspunt voor het proefsleuvenonderzoek. In het programma 

zijn de volgende onderzoeksvragen opgenomen die betrekking hebben op de IVO-P 

fase:5 

Algemeen
·	 Wat	is	de	aard,	omvang,	kwaliteit	en	het	verloop	van	de	archeologische	sporen	en	

sporenclusters?

·	 Wat	is	de	conservering	en	gaafheid	van	de	vindplaats(-en)?

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

geraakt?

·	 Wat	is	de	datering	van	de	archeologische	vondsten	en	tot	welke	vondsttypen	of	

vondstcategorieën	behoren	zij?

·	 Uit	welke	periode	dateren	de	eventuele	sporen?

·	 Wat	is	de	geologische	context	van	de	aangetroffen	archeologische	resten?

·	 Wijken	de	waargenomen	landschappelijke	eenheden	af	van	het	geschetste	verwach-

tingsmodel	en	zo	ja,	hoe?

·	 Indien	geen	of	nauwelijks	archeologische	resten	worden	aangetroffen:	wat	is	de	reden	

hiervoor?

·	 Komt	het	verkregen	beeld	van	de	vindplaatsen	in	termen	van	fysieke	en	inhoudelijke	

kwaliteit	overeen	met	de	onderzoeksresultaten	uit	de	omgeving	(Nieuw	Rhijngeest,	

Sportcomplex	Plesmanlaan)	of	wijkt	het	juist	af?	Benoem	de	overeenkomsten	en	

verschillen.	Wat	zijn	de	mogelijkheden	en	beperkingen	die	dit	biedt	voor	vervolgonder-

zoek	van	de	vindplaats	binnen	de	relevante	onderzoeksthema’s?

·	 Zijn	de	vindplaatsen	Nieuw	Rhijngeest	en	Sportcomplex	Plesmanlaan	te	begrenzen	

binnen	het	plangebied?

·	 Wat	is	de	waarde	van	de	aanwezige	archeologische	resten?

2.3 Methodiek

2.3.1 Strategie

Het veldwerk bestond uit een proefsleuvenonderzoek waarbij 140 m2 is onderzocht. 

Put 1 heeft een afmeting van 4 bij 20 m, put 2 is 4 bij 10 m en de derde put meet 4 bij 

6 m (figuur 2.1). De locatie van de sleuven is op basis van de huidige inrichting van het 

terrein bepaalt. Er is rekening gehouden met de bestrating, bomen en de kabels en 

leidingen en met een representatieve steekproef van het terrein.  

5  De onderzoeksvragen zijn overgenomen uit PvE, Moerman 2011.

2
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2.3.2 Methodiek

De methodiek in het veld was conform de richtlijnen uit het PvE en KNA 3.3. De aanleg 

van het vlak is uitgevoerd door een graafmachine met gladde bak, bestuurd door 

een kraanmachinist met ruime ervaring in archeologisch werk van het bedrijf Snoeij. 

Binnen iedere put is laagsgewijs machinaal verdiept tot op het sporenvlak: direct onder 

de diepe recente verstoring,tot in de top van de natuurlijke afzettingen. De aanleg 

van het vlak is met een metaaldetector begeleid. Vondsten zijn in vakken van 4 x5 m 

verzameld. Met de GPS Rover zijn de putranden, vlakhoogtes, maaiveldhoogtes en 

profielen ingemeten in het landelijke coördinatensysteem. 

Er zijn foto’s genomen van de situatie voorafgaande aan het onderzoek, van de vlakken 

en profielen. 

Bij de aanleg van het vlak is een van de lange profielwanden over de hele lengte 

afgestoken om eventuele veranderingen in de bodemopbouw te volgen. In totaal zijn 

er vier profielopnames gedocumenteerd (figuur 2.1).  
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Figuur 2.1 
Overzicht van de proefsleuven en de ligging 
van de gedocumenteerde profielkolommen 
(P1 t/m P4).
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Landschappelijk kader

3.1 Inleiding

Het onderzoeksgebied ligt in het voormalige estuarium van de Oude Rijn. Het gebied 

raakt verland vanaf het eind van de Bronstijd en komt in de kom van de rivier te 

liggen. In de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen komt het gebied onder invloed 

van de zee en wordt periodiek overspoeld. In de Late Middeleeuwen is bij een aantal 

inbraken vanuit zee een pakket zandige klei afgezet. Dit pakket is in het gehele gebied 

omgewerkt. Mogelijk is de grond in de 19e of 20e eeuw deels afgekleid ten behoeve 

van de baksteen- en dakpannenindustrie, waarna de grond weer is opgehoogd.6

3.2 Bodemopbouw binnen het plangebied

In totaal zijn er vier profielkolommen beschreven en gefotografeerd. Het merendeel 

van het terrein blijkt diep  verstoord (1 tot 1,4m –MV), afgegraven en weer opgehoogd. 

Dit komt overeen met de verstoringsdieptekaart.7  Het vlak 1 is direct onder een dikke 

ophogingspakket aangelegd in de top van de natuurlijke afzettingen. Het verwachte 

archeologische niveau is voor een groot deel afgetopt en niet meer aanwezig. In put 

1 is in de westelijke helft nog een intact bodemopbouw aangetroffen, hierbij is het 

profiel getrapt aangelegd tot circa 1 meter onder vlak 1. 

De bodemopbouw wordt van onder naar boven beschreven en geïnterpreteerd (tabel 

1.1).

De onderste laag is een grijs pakket bestaand uit afwisselend zand/kleilaagjes met 

schelpjes/slakjes (S5030), op een diepte tussen 140-180 –MV. Dit pakket zand/klei 

laagjes behoort tot de estuariumafzettingen. De schelpjes/slakjes zijn bekeken8 

om te bepalen of het een zoet, zout of brak milieu betreft. Uit de samenstelling 

van de schelpen/slakjes blijkt dat het om een zoetwatermilieu gaat. De fauna kan 

mogelijk in ondiep, plantarm  water hebben geleefd met wisselende waterstanden. 

De aangetroffen barnsteenslak komt voor op vochtige oevers. Een enkele zeeklit en 

foraminifeer (kenmerkend voor een zout milieu) geeft weer dat er een zeer geringe 

invloed van de zee was, met hoogwater kunnen deze rivieropwaarts gespoeld zijn. Het 

betreft dus een kweldergebied waarbij de Oude Rijn de grootste invloed heeft gehad 

en de zee zeer geringe toegang had tot het gebied. 

Op de estuariumafzettingen is geleidelijk een pakket van grijs homogeen iets 

zandige klei Kz1 (S5020) afgezet. Deze is op 1,36 m en 1,60 m –MV aangetroffen. 

Het zijn komklei/estuariumafzettingen vanuit de Oude Rijn en stuwing vanuit de zee. 

Daarna is  tijdens een rustige fase in de afzettingen een grijs bruin homogeen kz2/3 

(S5017) pakket van 10 cm ontstaan. Het is een vegetatiehorizont die alleen nog in het 

westelijke deel van put 1 is aangetroffen (circa 1,26 m –MV) (figuur 3.4 en figuur 3.5). 

de bovenkant is scherp, getuigend van erosie. Deze is in de overige putten bij het 

afgraven en ophogen van het terrein verdwenen. 

In het westelijke deel van put 1 is op de vegetatiehorizont een pakket van bruin grijs 

homogeen zandige klei kz2/3 (S5016) aangetroffen (circa 1,16m –MV). Dit is in het 

begin van de Late Middeleeuwen afgezet bij verschillende overstromingen vanuit de 

6  Moerman, 2011.
7  PvE bijlage 5.
8  Wim Kuijper Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden.

3
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zee. In de top van dit laatste pakket is hier nog een oudere bouwvoor aangetroffen, kz4 

bruin homogeen met puinspikkels en aardewerk, baksteen(S5012) (figuur 3.4 en figuur 

3.5).  

Voor een groot deel ( met uitzondering van het westelijke deel van put 1) van het 

terrein geldt echter dat direct op de estuariumafzettingen of op een restant van de 

komafzettingen een dik verrommeld pakket zand/kleibrokken met bouwpuin (S5010) 

is aangetroffen. Het is tussen de 1,0 en 1,40 m – maaiveld (circa – 0,64 en -0,90 NAP) 

afgraving en opgehoogd (figuur 3.3). Op dit opgehoogd pakket is nog een recente 

bouwvoor aanwezig. In Bijlage 5 van het PvE is een verstoringsdiepte kaart afgebeeld, 

geëxtrapoleerd uit de boringen van het vooronderzoek.9 Op figuur 3.2 zijn de putten 

9  Haaring 2010.
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Figuur 3.1 
Geomorfologische kaart.

Figuur 3.2 
De proefsleuven binnen het onderzoeksge-
bied (groen) geprojecteerd op de verstorings-
diepte kaart, Bijlage 5, PvE.



Leidse instrumentmakers schooL    15

van het huidige onderzoek afgebeeld op deze kaart. Hier is te zien dat de meest 

oostelijke put (put 2) volgens de verwachting minder diep verstoord zou zijn dan in het 

veld is waargenomen. In put 2 is enkel een verstoord bodemprofiel aangetroffen.

Spoornummer Beschrijving Dikte (cm)

5000 bouwvoor 20-40  cm

5010 verstoord/opgehoogd pakket 100-140 cm

5012 oudere bouwvoor 16 cm

5016 overstromingspakket 20 cm

5017 vegetatiehorizont 10 cm

5020 komafzetting 10-12 cm 

5030 Kwelderafzetting 100 cm tot dieper

Tabel 3.1 
Laagnummering van de bodemopbouw. 

Figuur 3.3 
Put 1 noordprofiel met verstoorde bodem-
opbouw.  



16	 Leidse instrumentmakers schooL

Figuur 3.4
Put 1 noordprofiel (P2), met een deels intact 
bodemprofiel.

Figuur 3.5 
Overzicht noordprofiel Put 1, vanaf Profiel 2, 
richting het westen met deels intact bodem-
profiel. De grijze kom/estuariumafzetting met 
in de top de donker grijze vegetatiehorizont. 
Afgedekt door de laat Middeleeuwse zandige 
klei met in de top de donker bruine oudere 
bouwvoor. Tevens duidelijk te zien het afge-
graven en opgehoogde verstoringspakket. 
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Resultaten

4.1 Sporen en structuren

De archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied bestond uit het aantreffen 

van grondsporen die de mogelijke begrenzing vormen van twee (vroeg) middeleeuwse 

vindplaatsen uit de directe omgeving. In het oosten ligt de grootschalige vroeg 

middeleeuwse nederzetting Nieuw Rhijngeest en ten zuiden de laatmiddeleeuwse 

vindplaats aan het Sportcomplex aan de Plesmanlaan.  

Bij het proefsleuvenonderzoek is echter geen aanwijzing aangetroffen voor deze 

verwachting. Er zijn geen archeologische grondsporen aangetroffen en slecht een zeer 

klein aantal vondsten (voornamelijk Nieuwe Tijd materiaal). 

Zoals reeds besproken is het terrein voor een groot deel tot in het verwachte 

archeologische niveau verstoord.  Ondanks deze verstoring zouden diepe grondsporen 

als greppels, kuilen of waterputten nog eventueel bewaard kunnen zijn, deze zijn 

echter niet aangetroffen. Tevens is het vrijwel ontbreken aan vondstmateriaal een 

aanwijzing dat er binnen het onderzoeksgebied geen archeologische restanten 

aanwezig tegen de verwachting in.

4.2 Vondsten

In het veld is slechts een klein aantal vondsten gedaan. Uit de oude bouwvoor (S5012) 

in het westelijke deel van put 1 zijn drie vondsten verzameld die alle dateren uit de late 

17e eeuw.10 Het betreft: een fragment van een hard gebakken, geeloranje gekleurde 

baksteen van  3,4 cm dik, 8,5 cm breed; een klein fragment bruin geglazuurd, oranje 

gebakken aardewerk en een kopje van tabakspijp met een gekroonde G. 

Uit de kom/estuariumafzetting (S5020) is bij het afsteken van het profiel een 

klein fragment handgevormd aardewerk verzameld. De determinatie is inheems 

handgevormd late ijzertijd-vroeg Romeins. Vanwege de minimale grote en afgeronde 

vorm van de enkele scherf is het vermoeden dat het om een verspoeld fragment gaat.  

10  Mondelinge mededeling Epko Bult, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden.
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Conclusie, beantwoording van de onderzoeks-    
vragen, waardering van de vindplaats en advies

5.1 Conclusie

Binnen het onderzoeksgebied zijn geen archeologische grondsporen aangetroffen 

en slechts een zeer klein aantal vondsten. De verwachting van grondsporen en 

vondstmateriaal die mogelijk de begrenzing/randzone vormen van twee (vroeg) 

middeleeuwse vindplaatsen is hierbij niet bevestigd. De begrenzing van beide 

vindplaatsen zal dichter bij de kern van de vindplaatsen gezocht moeten worden. 

In het meest westelijke deel van put 1 is lokaal nog een intact bodemprofiel aanwezig. 

In de overige putten is de verstoring dieper dan de het verwachte archeologische 

niveau.  

Op basis van het ontbreken van archeologische grondsporen en in	situ vondstmateriaal 

kan er geconcludeerd worden dat er binnen het onderzoeksgebied geen sprake is van 

een vindplaats. Hiermee vervalt het merendeel van de onderzoeksvragen.  

5.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen

De vraagstellingen en onderzoeksvragen zullen hieronder afzonderlijk besproken 

worden. 

·	 Wat	is	de	aard,	omvang,	kwaliteit	en	het	verloop	van	de	archeologische	sporen	en	

sporenclusters?

NVT

·	 Wat	is	de	conservering	en	gaafheid	van	de	vindplaats(-en)?

 NVT

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

geraakt?

 NVT

·	 Wat	is	de	datering	van	de	archeologische	vondsten	en	tot	welke	vondsttypen	of	

vondstcategorieën	behoren	zij?

·	 Uit	welke	periode	dateren	de	eventuele	sporen?

NVT

·	 Wat	is	de	geologische	context	van	de	aangetroffen	archeologische	resten?

NVT

·	 Wijken	de	waargenomen	landschappelijke	eenheden	af	van	het	geschetste	verwach-

tingsmodel	en	zo	ja,	hoe?

Nee, er is sprake van kwelder/esuariumafzettingen met daarop komafzettingen zijn. 

Zeer lokaal is hier nog een vegetatiehorizont in aangetroffen. De komafzettingen zijn 

in de late middeleeuwen overstroomd geraakt en afgedekt door zandige kleipakketten.  

·	 Indien	geen	of	nauwelijks	archeologische	resten	worden	aangetroffen:	wat	is	de	reden	

hiervoor?

Het onderzoeksgebied is grotendeels afgegraven en opgehoogd. Hierbij is het tot 

in het verwachte archeologische niveau verstoord. Zeer lokaal is nog een intact 

bodemprofiel aanwezig. Hierin/onder is echter  geen archeologische grondsporen 

aangetroffen. Als er ooit archeologische grondsporen en vondstmateriaal  heeft 

gezeten dan zijn die bij het afgraven van het terrein verdwenen en de kans dat het op 

het onverstoorde deel wel aanwezig is, is gering. 

5
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·	 Komt	het	verkregen	beeld	van	de	vindplaatsen	in	termen	van	fysieke	en	inhoudelijke	

kwaliteit	overeen	met	de	onderzoeksresultaten	uit	de	omgeving	(Nieuw	Rhijngeest,	

Sportcomplex	Plesmanlaan)	of	wijkt	het	juist	af?	Benoem	de	overeenkomsten	en	

verschillen.	Wat	zijn	de	mogelijkheden	en	beperkingen	die	dit	biedt	voor	vervolgonder-

zoek	van	de	vindplaats	binnen	de	relevante	onderzoeksthema’s?

NVT

·	 Zijn	de	vindplaatsen	Nieuw	Rhijngeest	en	Sportcomplex	Plesmanlaan	te	begrenzen	

binnen	het	plangebied?

Nee, beide vindplaatsen zijn  niet aangetroffen binnen het onderzoeksgebied. 

·	 Wat	is	de	waarde	van	de	aanwezige	archeologische	resten?

NVT

5.3 Advies

Op basis van de resultaten kan de verwachting naar beneden worden gesteld. De ver-

storingsgraad van het archeologisch niveau zal over het hele plangebied aanwezig zijn 

met uit zondering van het meest westelijke deel. Aangezien er geen archeologische 

grondsporen en slechts een zeer klein aantal vondsten is aangetroffen, is er geen 

sprake van een vindplaats. Vanwege het ontbreken van een behoudenswaardige 

vindplaats is een  vervolgonderzoek naar onze mening niet van toepassing. Wij 

adviseren dan ook dat het onderzoeksgebied vrij te geven voor de realisatie van de 

bouwplannen. 
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