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Samenvatting

In opdracht van Res & Smit real estate support is een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd in het plangebied Kop van Leeuwenhoek gelegen langs de Plesmanlaan 

in Leiden. Bij dit onderzoek is een vindplaats gevonden uit de middeleeuwen. 

Op basis van het aardewerk dateert de nederzetting tussen de 10e en 13e eeuw. 

De datering van de vindplaats sluit daarmee aan op de laatste fase van de vlakbij 

gelegen middeleeuwse nederzetting Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest. Daarmee kan 

deze vindplaats meer informatie verschaffen over het einde van deze nederzetting. 

Landschappelijk gezien ligt deze vindplaats op een lokale oever en is daarmee ook 

vergelijkbaar met de landschappelijke situatie van Nieuw-Rhijngeest. De vindplaats 

kan inzicht geven in de ontwikkeling van het achterland van de steden Leiden en 

Oegstgeest. Op het moment dat vindplaats in gebruik is bestaat het kerkje van 

Oegstgeest al en is Leiden als stad sterk in opkomst. Aanbevolen wordt om de 

vindplaats als behoudenswaardig te bestempelen.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling1

Het plangebied Kop van Leeuwenhoek maakt onderdeel uit het van het Bio Science 

Park: een bedrijventerrein aan de westzijde van Leiden. Op het terrein zijn de 

voormalige sportvelden van de Universiteit Leiden gesitueerd. Deze zullen in de 

toekomst plaats maken voor kantoren. De geplande ontwikkelingen maken onderdeel 

uit van een groter herinrichtingsplan van het Bio Science Park, waaronder het 

aanleggen van nieuwe infrastructuur langs de zuidzijde van Kop van Leeuwenhoek. 

De werkzaamheden zullen de ondergrond naar verwachting dieper dan 50 cm 

beneden maaiveld verstoren en vormen een bedreiging voor de mogelijk aanwezige 

archeologische resten.

Vanwege de toekomstige ontwikkelingen heeft RAAP Archeologisch Advies bureau 

in opdracht van RES&Smit in 2006 een bureauonderzoek en inventariserend 

veldonderzoek d.m.v. boringen uitgevoerd. In overeenstemming met de 

archeologische verwachting zijn er aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid 

van één of meer nederzettingen. Met booronderzoek kon de begrenzing en de 

behoudenswaardigheid van de vindplaats(en) niet worden vastgesteld. Hiertoe is een 

inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven geadviseerd. Dit selectieadvies is 

overgenomen door de Gemeente Leiden. 

Op grond van het huidige proefsleuvenonderzoek dient een selectieadvies te worden 

opgesteld inzake vrijstelling van het plangebied, behoud in situ, dan wel behoud ex situ 

d.m.v. vervolgonderzoek in de vorm van een definitieve opgraving.

1  van Zon 2015.
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Figuur 1.1 
Ligging onderzoeksgebied.
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1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied ligt binnen het bestemmingsplan Bio Science Park en station. Aan 

de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de Plesmanlaan, in het oosten de 

Ehrenfestweg (Figuur 1.1). Aan de westzijde ligt de A44 en in het noorden bebouwing 

van het Bio Science Park. Op basis van de erfgoedverordening van de gemeente 

Leiden dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd wanneer de bodem 

wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 30 m2 en dieper dan 30 cm. Bij de 

herinrichting van het plangebied Kop van Leeuwenhoek zullen deze criteria worden 

overschreven en is archeologisch onderzoek verplicht.

1.3 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 worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”).

 

Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en 

de omvang en waarde in kaart te brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek 

is één van de methodes die kan worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende fase. 

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.

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)

Projectnaam: Leiden, Kop van Leeuwenhoek

Archolprojectcode: KVL1526

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 12 en 13 oktober 2015 

Periode van uitvoering uitwerking: 14 tot 16 oktober 2015

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Kop van Leeuwenhoek

Coördinaten gebied: 91.359,95/ 464.632,40 (centrum-coördinaten)

Opdrachtgever: Dhr. S.G.H. Hoogland (Res & Smit real estate support)

Bevoegd gezag: Gemeente Leiden (drs. C.R. Brandenburgh)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 65704

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Archeologisch depot gemeente Leiden

Geomorfologie: Getijriviermondingsrug

Bodem: Zandige tot zeer zavelige gorsgrond

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Doel- en vraagstellingen2

2.1 Doelstelling

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is de archeologische verwachting te toetsen 

en tot een waardering en selectieadvies te komen conform KNA versie 3.3 specificaties 

VS06 en VS07. 

2.2 Onderzoeksvragen

Het proefsleuvenonderzoek dient in ieder geval een antwoord te geven op de 

onderstaande vragen.

Bodemopbouw en landschap
1. Wat is de lithostratigrafische opbouw van de ondergrond ter plaatse van het 

plangebied? 

2. Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld 

in de onderscheiden archeologische perioden?

3. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin?

4. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, afstand tot water, reliëf)?

5. Wat is de aard, fasering en datering van de in het plangebied aanwezige geul(en)?

6. Is er sprake van (sub)recente verstoringen en post-depositionele processen? 

Archeologie - algemeen
7. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning 

en / of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersomstandigheden?

8. Indien het onderzoek wel archeologische fenomenen heeft opgeleverd, hoe kan 

de vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met 

onderstaande vragen.

Archeologie - sporen en structuren
9. Wat is de aard en/of de functie van de sporen? Wat is de relatieve en/of absolute 

datering van de sporen? Waarop is de datering gebaseerd? In welke mate zijn lagen en 

sporen op vlakken te koppelen aan profielen?

10. Welke structuren zijn te onderscheiden? Wat is het complextype, de constructie-

wijze en/of de plattegrond en/of het type van de structuren? Wat is de relatieve en/

of absolute datering van de structuren? Waarop is de datering gebaseerd? Wat is 

de ‘levensduur’ van de structuren? Zijn er bouw-, herstel- of destructiefases (sloop, 

brand, e.d.) te onderscheiden? Zijn er aanwijzingen voor een primaire en secundaire 

functie (bijvoorbeeld hutkom > afvalkuil)? Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt 

bouwmateriaal? Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van 

wegen, percelering, akkers, grondstofwinning, etc?

2  van Zon 2015.

2
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11. Wat is de inrichting en interne structuur van de nederzetting? Hoe is de horizontale 

en verticale spreiding van sporen en structuren en wat is hun samenhang? Zijn 

begrenzingen vast te stellen? Is er sprake van perifere en centrale zones? Is er sprake 

van ‘lege’ zones, afscheidingen of verbindingen? Is er sprake van een erfindeling en zo 

ja, wat is de geleding, grootte en indeling daarvan en waaruit bestaan de op het erf 

aanwezige elementen?

12. Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

13. Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten? Is dat af te leiden uit 

vondsten (natuursteen, aardewerk, dakbedekkingsmateriaal) of andere kuilen of 

waterputten, uit een erfinrichting?

14. Indien graven worden gevonden: Is sprake van enkele individuele graven of 

een grafveld? Wat is de aard, conservering en datering van de graven? Welke 

demografische gegevens kunnen uit het fysisch antropologisch onderzoek van de 

menselijke resten gedestilleerd worden? Wat is het (geschatte) aantal bewoners 

geweest en wat is de samenstelling van het grafveld? Welke (begrafenis)rituelen 

kunnen worden herkend en zijn hier veranderingen/ontwikkelingen in te herkennen? 

Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

gelijktijdige en niet-gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)?

15. Indien sporen en/of vondsten uit de vroege of volle middeleeuwen worden 

aangetroffen: hoe verhouden deze zich tot de nederzettingen te Oegstgeest-

Nieuw Rhijngeest? Denk hierbij aan bouwwijze, indeling, materiële cultuur en 

voedseleconomie. Behoort Leiden-Kop van Leeuwenhoek tot hetzelfde nederzettings-

terrein of betreft het een afzonderlijke nederzetting? 

16. Indien sporen en/of vondsten uit de Romeinse tijd worden aangetroffen: is er 

sprake van interactie geweest met de zuidelijke oever? Wat is het aandeel Romeins 

importaardewerk in de nederzetting?

17. Indien post-middeleeuwse sporen en vondsten worden aangetroffen: is er sprake met 

een relatie met de boerderij Veldheim? Denk bijvoorbeeld aan de ontginning van het 

gebied of de inrichting van het terrein rondom het erf. 

18. Zijn er oudere voorlopers van de provinciale weg in het noordoosten van het 

plangebied aanwezig?Indien ja: wat zijn de ruimtelijke kenmerken (locatie, lengte, 

breedte, oriëntatie), hoe was de weg opgebouwd en wat is de datering? Is er een 

aantoonbare relatie tussen de weg en andere archeologische sporen? 

19. Uit bronnenonderzoek is bekend dat rondom de boerderij Veldheim opstellingen 

uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig waren. Zijn er sporen van deze stellingen 

aangetroffen? Kunnen er nog andere sporen aan deze activiteiten worden 

gerelateerd? 

Archeologie - vondsten en paleo-ecologische resten
20. Welke mobiele vondsten zijn gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, functies, 

aantallen, gewichten gaat het en uit welke context komen de vondsten? Wat is de 

datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?

21. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie en in welke mate gaat het 

om vondsten zonder context? Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatie-

graad en de mate van conservering of verwering van objecten?

22. Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling ervan? Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

23. Welke informatie geven de mobiele vondsten over de materiële cultuur, de economie 

en functie van de vindplaats, status, welvaart, werkzaamheden en culturele 

betrekkingen van de bewoners? 
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24. Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten?

25. In welke mate en in welke context zijn ze aangetroffen? Welke betekenis ontlenen zij 

of geven zij aan deze context? Wat is de datering van de paleo-ecologische resten en 

waarop is de datering gebaseerd? In welke mate dragen zij bij aan de datering van 

sporen, lagen, structuren, sites e.d.?

26. Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, voedseleconomie, verwerving 

en toepassing van organisch materiaal?

Waardestelling
27. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke verschillen 

zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied? 

28. Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?

29. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde.

Conclusie, evaluatie en aanbevelingen
30. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van een 

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

kwaliteit daarvan?

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

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

32. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst? 

33. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?



12 Kop van LeeuwenhoeK



Kop van LeeuwenhoeK    13

Methodiek veldwerk

3.1 Methodiek fysische geografie

Bij iedere put is begonnen een diep profiel te zetten om de juiste aanlegdiepte vast 

te stellen. Deze profielen zijn ca. 2 meter diep (-mv) en zijn verspreid over het terrein 

aangelegd (Figuur 3.1). Hierdoor kon tegelijkertijd de geologische ondergrond van 

het terrein bekeken worden. In het veld is besloten iets minder profielen per put te 

documenteren omdat:

· De profielen in de proefsleuven zeer sterk op elkaar lijken en afgezien van enkele 

kleine geulen vertonen ze in grote mate dezelfde bodemopbouw. De meeste 

informatie is verkregen door de aanleg van de diepe profielen.

· Door de aanwezigheid van de grondsporen konden op bepaalde locaties geen 

diepe profielen worden gezet.

· Brede recente sloten hebben de ondergrond in dermate verstoord dat 

documentatie van de profielen geen toegevoegde waarde had.

 

Doordat de geologische ondergrond binnen het plangebied vrij weinig lijkt te zijn 

veranderd, hebben de aanlegde diepe profielen voldoende informatie opgeleverd over 

de landschappelijke situatie van het plangebied. De profielen zijn door een fysisch 

geograaf ter plekke in het veld bestudeerd.3 De profielen zijn digitaal beschreven in het 

boorprogramma Deborah.

3.2 Methodiek opgraving

Het oorspronkelijke plangebied is van origine groter dan zoals gesteld tijdens het 

uitgevoerde proefsleuvenonderzoek. Het oostelijke deel van het plangebied is in 

gebruik door Heijmans als werkterrein voor de verbouwing van de Plesmanlaan. Op dit 

deel zijn nu geen proefsleuven aangelegd.

In totaal zijn 6 proefsleuven verspreid over het westelijke terrein aangelegd. De eerste 

twee proefsleuven zijn aangelegd in het noordelijk deel van het terrein (Figuur 3.1, 

put 1 en 2). Dit zijn twee lange sleuven die vanaf het werkterrein van Heijmans in het 

oosten tot aan de bosjes tegen de A44 in het westen liggen. In deze twee sleuven zijn 

archeologische resten aangetroffen die zich duidelijk concentreren tot een bepaald 

deel van het terrein. Op basis van de verkregen informatie is in (telefonisch) overleg 

met het bevoegd gezag  besloten op het zuidelijke deel van het terrein kleinere sleuven 

(put 3 t/m 6) aan te leggen. Hierdoor zijn de archeologische resten zoveel mogelijk 

intact gelaten.

De putten en sporen zijn digitaal getekend met een GPS. De sporen zijn in het veld 

digitaal ingevoerd en beschreven in een database. Van de sporen is een selectie 

gecoupeerd om de conservering vast te stellen en de vindplaats te waarderen. 

De gecoupeerde sporen zijn gefotografeerd en getekend en is zoveel mogelijk 

vondstmateriaal verzameld. Sporen in de putwand zijn in het profiel gecoupeerd 

om de landschappelijke samenhang vast te stellen. De sporen zijn niet afgewerkt op 

vondsten.

3  Wilko van Zijverden( Earth Integrated Archaeology).

3
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Tijdens de aanleg van de putten put 1 en 2 is een vindplaats aangetroffen. Door de 

aanleg van de kleinere sleuven is de ruimtelijke spreiding van de archeologische 

vindplaats vastgesteld en kon een waardering alsmede een advies worden gegeven 

voor het vervolg van het onderzoek. De gecoupeerde sporen hebben voldoende 

informatie opgeleverd over de kwaliteit van de sporen en  een waardestelling 

opgesteld kan worden.

3.2.1 Monstername

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen monsters genomen. De sporen 

houtskoolrijke (paal)sporen lieten zich duidelijk herkennen en is besloten om de 

vindplaats zoveel mogelijk intact te laten.  Bij het onderzoek van de vindplaats 

Oegstgeest-Rhijngeest is vastgesteld dat vooral in waterputten botanische resten 

aanwezig waren.4 Er is waarschijnlijk wel een waterput aangetroffen maar deze is niet 

gecoupeerd en daarom is geen monster genomen. 

4  Hamburg & Hemminga 2004.
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Landschappelijk en archeologisch kader

4.1 Fysisch-geografische kenmerken 

De ondergrond van Leiden bestaat uit Pleistocene afzettingen, gelegen op een diepte 

van 12 tot 16 m – NAP, met daarop Holocene afzettingen bestaande uit veen- en 

mariene zand- en kleipakketten (Figuur 4.1). In een strook aan weerszijden van de 

Oude Rijn komen tevens fluviatiele klei- en zandafzettingen voor (Figuur 4.1 en Figuur 

4.2). 

In West-Nederland werd de sedimentatie direct of indirect beïnvloed door de 

zeespiegelstijging. In de loop van het Holoceen, vanaf ca. 5000 jaar geleden, werd 

voor de kust een rij strandwallen gevormd, waardoor het achterland grotendeels 

werd afgeschermd van de zee. In het Hollandse getijdebekken achter de kustbarrière 

ontstonden afzettingen van zand en klei die tot het Wormer laagpakket van de 

Formatie van Naaldwijk worden gerekend. Verder landinwaarts kon als gevolg van 

de zeespiegelstijging veenvorming optreden (Basisveen, Nieuwkoop formatie). 

Alleen via de mondingen van rivieren, zoals bij de Oude Rijn, bleef de zee toegang 

tot het achterland houden. Naarmate de mondingen dichtslibden en de zeespiegel 

bleef stijgen, verzoette het milieu gaandeweg en ontstond een dik veenpakket, 

het Hollandveen Laagpakket. In perioden van grote zee-activiteit werden vanuit de 

zeegaten soms delen van het veen geërodeerd en vond opnieuw afzetting van klei en 

zand plaats (transgressiefasen, Walcheren Laagpakket van de Naaldwijk formatie). 

Landinwaarts had de Oude Rijn de meeste invloed op de vorming van het landschap. 

De invloed van de Oude Rijn begon rond 4400 v.Chr., waarbij de bedding van de 

rivier zich regelmatig verlegde en aan weerzijden van de actieve geul oever- en 

 
 zandige tot zeer zavelige gorsgrond  strandvlakte-zandgrond, < 1 m op klei (op veen) 

 zavelige gorsgrond op klei   zandige tot zeer zavelige gorsgrond, > 1 m op klei  

 uitgekleide grond 

Figuur 4.1 
Uitsnede van de bodemkaart van Van der 
Meer uit 1952, met daarop aangegeven 
de locatie Kop van Leeuwenhoek en de 
nabijgelegen opgravingen te Oegstgeest-
Nieuw Rhijngeest.
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komafzettingen (klei en zand) werden afgezet. Ook ontstonden in het lage achterland 

achter de oeverwallen kreek- en geulsystemen. 

Het plangebied ligt op stroomgordelafzettingen van de Oude Rijn. In Figuur 4.2 

wordt dit vereenvoudigd weergegeven door een onderscheid te maken tussen 

afzettingen die vanaf de middeleeuwen bewoonbaar waren en afzettingen die al 

eerder bewoonbaar waren. In realiteit was echter sprake van grote dynamiek en is er 

sprake van meerdere lopen, doorbraken en aftakkingen. Zo zijn bij het nabijgelegen 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest meerdere geulen aangetroffen waarvan een aantal 

nog actief was in de vroege middeleeuwen en andere aan het verlanden waren of al 

volledig verland waren. Dat de loop van de Rijn meerdere malen is veranderd valt o.a. 

te zien op de bodemkaart van Van der Meer uit 1952 (Figuur 4.1). Het plangebied ligt 

op de noordelijke oever van de Rijn. In de ondergrond kunnen beddingafzettingen van 

oudere stroomdraden aanwezig zijn, maar ook oeverafzettingen en/of komafzettingen. 

De hoger gelegen oeverafzettingen langs de geulen waren geschikt voor bewoning. 

Door het in zuidwaartse richting verschuiven van de stroomdraad (gedurende de 

middeleeuwen) zijn oudere bewoningssporen vermoedelijk geërodeerd. Binnen het 

plangebied zijn tijdens karterend booronderzoek met name kalkrijke lagunaire en/of 

8
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Figuur 4.2 
Locatie van het plangebied (rood) op de 
Cultuur Historische Atlas van Zuid-Holland 
(bron: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/
html/atlas.html?atlas=chs).
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kwelderafzettingen aangetroffen.5 Het lijkt erop dat zich centraal in het gebied een 

ongeveer noord-zuid georiënteerde geul bevindt. De exacte aard van deze geul is niet 

duidelijk, maar aangenomen wordt dat deze geul voor aanvang van de middeleeuwen 

is verland. In de boringen is alleen in het uiterste noordwesten van het gebied onder 

de bouwvoor gerijpte klei aangetroffen. Deze klei wordt geïnterpreteerd als (restant 

van) een oeverwal. Het onderzoek te Nieuw Rhijngeest laat echter zien dat in de lagere 

delen van het landschap activiteitenzones aanwezig kunnen zijn. 

4.2 Historisch landgebruik

Het plangebied ligt buiten de singelstructuur van Leiden. Uit historisch kaartmateriaal 

is op te maken dat sinds het beleg van Leiden in 1573/1574 in het plangebied vrijwel 

geen bebouwing heeft gestaan. Ten noordwesten van het plangebied stond, blijkens 

de kadastrale minuten, vlak buiten het plangebied een (post-middeleeuwse) 

boerderij (Figuur 4.3). Deze is inmiddels gesloopt. Of er voor het beleg van Leiden 

sprake is geweest van bebouwing is niet duidelijk aangezien van deze periode geen 

kaartmateriaal beschikbaar is. Wel is van kadasterkaarten en bonnebladen bekend 

dat door het noordoosten van het plangebied een weg liep: de latere provinciale weg 

tussen ’s Gravehage en Amsterdam die in de jaren ’80 is verlegd bij de aanleg van de 

sportvelden.

Bronnenonderzoek wijst uit dat rondom deze boerderij, genaamd Veldheim, enkele 

gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden in mei 1940.6 Het betreft een Duits 

duikbombardement in de nabijheid van de boerderij en de aanwezigheid van 

5  Jansen & Kruidhof 2008
6  Van den Brandhof 2015.
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Figuur 4.3 
Putten geprojecteerd op de bonnebladen 
van 1900. Linksboven de boerderij Veldheim, 
rechts de latere provinciale weg.
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Nederlandse mitrailleuropstellingen in de moestuin. De moestuin bevindt zich deels 

binnen de grenzen van het plangebied. Tot voor kort was het terrein in gebruik als 

sportveld van het Sportcentrum van de Universiteit van Leiden.

4.2.1 Resultaten vooronderzoek

In 2007 is door RAAP een bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek 

uitgevoerd op de locatie.7 Bij het booronderzoek bleek de bodem te bestaan uit met 

name kwelder- en lagunaire afzettingen die met het toenemen van de diepte zandiger 

worden. Tijdens dit onderzoek was het niet mogelijk om een onderscheid te maken 

tussen de verschillende sedimentatiefasen en afzettingsmilieus. In het rapport wordt 

er vanuit gegaan dat de aangetroffen sedimenten zijn gevormd in een lagunair of 

estuarien milieu.

Tijdens dit onderzoek zijn in meerdere boringen in of vlak bij het plangebied 

archeologische resten aangetroffen: handgevormd aardewerk (ijzertijd-middeleeu-

wen), gedraaid aardewerk (volle middeleeuwen), houtskool en puin (boringen 123, 124, 

144 en 146). Deze resten worden in verband gebracht met de hierboven genoemde 

boerderij Veldheim.  Het materiaal bevond zich in een vuile laag op 55-80 cm –mv, 

direct onder de verstoorde bouwvoor. Deze grijze laag is geïnterpreteerd als een 

cultuurlaag. In de meeste boringen is de cultuurlaag verdwenen en wordt rekening 

gehouden met een (afgetopt) sporenniveau direct onder de bouwvoor. Verspreid 

7  Jansen & Kruidhof 2008.

Figuur 4.4 
Locaties boringen uitgevoerd tijdens het 
vooronderzoek (Jansen & Kruidhof 2008)
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over de rest van het toenmalige onderzoeksgebied zijn in nog zeven boringen 

archeologische indicatoren aangetroffen. In de boringen 111, 116, 118 en 128 bevinden 

de indicatoren zich in de zandige sedimenten eveneens direct onder de bouwvoor, op 

een diepte van 0,3-0,7 meter –mv. Het gaat om o.a. aardewerk, onverbrand bot, puin, 

fosfaat en houtskool. Fosfaat en enkele puinspikkels zijn soms aanwezig op een dieper 

niveau (1.1-2 meter) in een verder schoon pakket. Voor deze boringen geldt dat er geen 

sprake was van een intacte cultuurlaag.

Begin 2015 heeft RAAP een archeologische begeleiding uitgevoerd bij herinrichtings-

werkzaamheden van de Plesmanlaan.

Het gaat om een strook tussen de Plesmanlaan en het huidige plangebied. De 

resultaten zijn nog niet gepubliceerd maar tijdens een veldbezoek bleek dat in 

de zuidwestelijke hoek van het terrein verschillende middeleeuwse greppels zijn 

aangetroffen. Deze greppels grenzen aan het huidige plangebied.

4.2.2 Archeologische microregio

Op circa 250 meter ten noordwesten van de Kop van Leeuwenhoek ligt het terrein 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest (Figuur 4.1). Hier is in het afgelopen decennium ca. 

10 hectare opgegraven door verschillende instanties.8 Over het gehele terrein zijn 

8  Hemminga & Hamburg 2006; Hemminga et al. 2007; Jezeer 2011; De Bruin in voorbereiding. 
























 

 

























































 






























 
























  






















































 

























































































































 



















 















 














 













































 


























































































































































































































































































































































































 
























































































































































































 



















 









































































































































































































































































Leiden Boshuizerkade

Oegstgeest Nieuw Rhijngeest

Katwijk Zanderij

Valkenburg de Woerd

Hoge indicatieve waarde
Middelhoge indicatieve waarde
Lage indicatieve waarde

Water
Bebouwd gebied

Niet gewaardeerd

IKAW



Archis
Indicatieve kaart van archeologische waarden

Romeins












Overige Archiswaarnemingen

Met dezelfde begin- en einddatering

Mesolithicum
Neolithicum
Bronstijd
IJzertijd

Middeleeuwen

Paleolithicum

Figuur 4.5 
Vindplaatsen en archismeldingen in de 
omgeving van het plangebied op de IKAW-
kaart afgebeeld.
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resten van een nederzetting uit de Merovingische periode aangetroffen. Binnen het 

opgegraven terrein waren geen aanwijzingen dat de bewoningsintensiteit richting 

het zuidwesten begon af te nemen. De kans is reëel, ook gezien de gelijkenis in 

ondergrond, dat de nederzetting doorloopt tot in het plangebied. Behalve een 

nederzetting uit de Merovingische periode zijn ook bewoningssporen uit de volle 

middeleeuwen aangetroffen. Deze bevonden zich in het westen van de opgraving (op 

ondergrond Eg3 in Figuur 4.2) en kunnen eveneens een vervolg richting het zuidwesten 

hebben gekend. Andere vroeg middeleeuwse vindplaatsen in Leiden en omgeving zijn 

Katwijk zanderij en de sportparken aan de Boshuizerkade (Figuur 4.5). 

Uit oudere periodes is meer bekend uit de omgeving van de onderzoekslocatie. In 

de stroomgordel van de Oude Rijn en op de strandwallen ten noorden hiervan zijn 

goed geconserveerde vindplaatsen aangetroffen uit de late ijzertijd en de Romeinse 

tijd.9 Een van deze vindplaatsen ligt direct ten westen van de Darwinweg. In 2005 en 

2006 is hier door de gemeente Leiden inventariserend veldonderzoek in de vorm van 

proefsleuven verricht. Bij dat onderzoek zijn sporen en vondsten uit de Romeinse tijd 

aangetroffen. Helaas was de bovengrond tot aanzienlijke diepte verstoord en was 

hierdoor ook het sporenvlak afgetopt.10 Verder naar het westen liggen de bekende 

vindplaatsen Valkenburg de Woerd en het castellum van Valkenburg (Figuur 4.5).

9  Stronkhorst 2004.
10  Hamburg 2007.



Kop van LeeuwenhoeK    21

Resultaten landschappelijk onderzoek 

5.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

De ondergrond van het plangebied Kop van Leeuwenhoek is sterk vergelijkbaar met 

de afzettingen aan de andere kant van de A44, in Oegstgeest. De ondergrond bestaat 

uit een dik pakket gelamineerde zand en klei laagjes, waarop N-Z georiënteerde 

langgerekte zandige ruggen zijn afgezet. Deze ruggen liggen net iets hoger dan het 

omringende landschap en vormden een ideale droge locatie voor bewoning. Binnen 

het plangebied bevinden zich een dergelijke zandige rug, doorsneden door enkele 

kleinere geultjes. Het is niet duidelijk of deze geultjes uit dezelfde periode dateren als 

de archeologische vindplaats.

De bodemopbouw van het plangebied wordt gevormd door estuariene afzettingen 

van de Rijn, in combinatie met kwelderafzettingen die deels hebben geleid tot een 

brak milieu (Figuur 5.1).11 Het bodemprofiel is als volgt opgebouwd: onderin is een 

licht kleiig pakket aanwezig met veel dunne zandlagen die tot geulafzettingen te 

rekenen zijn (S5060). Hierboven ligt eenzelfde pakket maar is bruin en bevat resten 

van hout. Het lijkt om de verlanding van een geul te gaan (S5060). Op deze laag ligt 

een pakket oeverafzettingen dat bestaat uit matig zandige klei en veel zandlagen 

bevat (S5040 en S5050). Verder naar het westen wordt dit pakket dikker en moet in 

deze richting de bijbehorende geul gezocht worden. Het pakket hierboven bestaat uit 

beddingafzettingen en is daardoor tot een nieuwe fase van de geul te rekenen (S5030). 

11  Mededeling Wilko van Zijverden (Earth Integrated Archaeology) die als fysisch geograaf de 
profielen heeft bekeken.

Figuur 5.1 
Profiel met bijbehorende lagen

5
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Het gaat om uiterst siltig zand en enkele kleilagen. Deze laag wordt afgedekt door een 

rommelige omgezette laag en is als verspitte oude bouwvoor (s5010) te interpreteren. 

Deze laag bevat wat puin en is soms volledig opgenomen is de bouwvoor. De 

bouwvoor (s5000) is regelmatig omgezet en verploegd en is 40-60 cm dik.

Op basis van het vooronderzoek werd een grote geul verwacht midden in het 

plangebied. Deze is niet aangetroffen. Het gaat om meerdere kleine geulsystemen die 

door de oeverafzettingen heen snijden. In de ondergrond bevindt zich weliswaar een 

geulsysteem maar deze lijkt zich over het hele plangebied uit te strekken.

5.2 Relatie landschap en archeologie 

Het niveau van de archeologische sporen bevind zich in de laag direct onder de oude 

bouwvoor (s5005) in de oeverafzettingen. De zichtbaarheid van de archeologische 

sporen verschilt sterk binnen de vindplaats. In enkele gevallen is in de top van de 

afzettingen bodemvorming zichtbaar en diende het sporenvlak dieper te worden 

aangelegd. De zichtbaarheid van de sporen onderling verschilt ook sterk. De kleur van 

de sporen varieert van donkergrijs (houtskoolrijk) en goed zichtbaar tot licht bruin en 

ongeveer dezelfde kleur als de natuurlijke ondergrond. Dit laatste heeft te maken met 

natuurlijke processen in de ondergrond waarbij mineralen zijn onttrokken en de sporen 

slechter zichtbaar zijn. 
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Sporen en vondsten uit de middeleeuwen

6.1 Inleiding

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is een nederzettingsterrein uit de middeleeuwen 

aangetroffen die zich over het middendeel van het onderzochte deel van het 

plangebied uitstrekt. Binnen de vindplaats is waarschijnlijk in ieder geval één erf 

aangetroffen maar mogelijk is sprake van meerdere erven.

6.2 Structuren en sporen

De archeologische sporen bestaan uit paalsporen, greppels, kuilen en een waterput 

(Figuur 6.1). Gezamenlijk lijken ze tot een nederzettingsterrein te behoren. Op basis 

van het aardewerk (zie paragraaf 6.3) dateert deze tussen de 10e en 13e eeuw. De 

sporen zijn zichtbaar onder de oude bouwvoor (s5005) in de beddingafzettingen 

(s5030). De middeleeuwse greppels lijken twee oriëntaties te hebben: NO-ZW en 

haaks hierop, NW-ZO. Naast de middeleeuwse greppels zijn enkele recentere sloten 

uit de Nieuwe Tijd gevonden. Deze zijn te koppelen aan het verkavelingsysteem zoals 

afgebeeld in Figuur 4.3. In de gecoupeerde sporen is geen hout aangetroffen maar naar 

verwachting zal dit in de waterputten aanwezig zijn.

Mogelijk is een huisplattegrond aangesneden ter hoogte van put 5 aangezien 

hier meerdere paalsporen zijn aangetroffen die mogelijk in verband liggen. De 

huisplattegronden uit deze periode bestaan in het algemeen uit vrij grote bootvormige 

plattegronden die tot een erf behoren. Dergelijke erven bestaan meestal uit een 

bootvormige boerderij met daarbij bijgebouwen en hooimijten. Direct naast of in 

de directe omgeving is meestal een waterput aanwezig. Ook kleinere structuren als 

hekwerken zijn soms aan te wijzen. In noordelijke richting strekken de sporen zich 

uit richting het Bio-Science Park. In zuidelijke richting is ook geen begrenzing vast te 

stellen en wordt het onderzoek beperkt door de Plesmanlaan.

6.3 Vondsten

6.3.1 Inleiding

In totaal zijn 69 vondsten gedaan. Het grootste deel van de vondsten zijn gedaan 

in greppels, de overige vondsten komen uit de twee waterputten, twee kuilen, een 

paalkuil en twee geulen. De vondsten zijn gewaardeerd en beschreven zodat de 

vindplaats is te waarderen en een uitspraak over de datering te doen is.

6
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6.3.2 Aardewerk uit de middeleeuwen

VNR put vlak spoor baksel aantal opmerking

2 1 1 3 steengoed 1

3 1 1 4 Paffrath 1

3 1 1 4 Andenne 1

5 1 1 5030 handgevormd Romeins 1 besmeten, verweerd

7 2 1 8 Andenne 2

7 2 1 8 Paffrath 2

7 2 1 8 kogelpot 3

8 2 1 13 Paffrath 2

9 1 1 12 Andenne 1

10 2 1 21 Paffrath 1

11 2 1 24 kogelpot 5 mogelijk 10e eeuw

12 2 1 27 Paffrath 1

12 2 1 27 Pingsdorf 1

13 2 1 31 kogelpot 1

14 2 1 10 Paffrath 1

14 2 1 10 proto-steengoed 1

14 2 1 10 Pingsdorf 1

15 2 1 37 kogelpot 2

16 5 1 51 indet 1 verweerd

18 5 1 50 kogelpot 2

Het aardewerk is gewaardeerd en op baksel gedetermineerd om een datering van 

het complex vast te stellen. Het merendeel van het aardewerk bestaat uit Paffrath 

en handgevormd kogelpot aardewerk. Paffrath komt voor vanaf de 10e eeuw tot 

ongeveer de 13e eeuw. Het handgevormde kogelpotaardewerk is lastiger te dateren. 

Zogenaamd 3-laagjes kogelpot aardewerk (op de breuk 3 lagen) komt voor in de 10e 

eeuw en het begin van de 11e eeuw. Mogelijk is hiervan één fragment gevonden. 

Pingsdorf komt in West-Nederland voor vanaf de 10e eeuw tot ongeveer de 13e eeuw. 

Andenne aardewerk komt voor vanaf de 11e eeuw tot in de 13e eeuw. Het fragment 

proto-steengoed aardewerk is goed te dateren, dit komt voor tussen ca 1210 en 1280. 

Het aardewerk bevat voornamelijk kogelpotten, vaak gebruikt als kookpot. In 

proto-steengoed werden voornamelijk kannen gemaakt.

De vroegste datering van het aardewerk ligt daarom mogelijk in de 10e eeuw en 

loopt door tot de 13e eeuw. Mogelijk gaat het om meerdere fases. Het aardewerk is 

hoofdzakelijk afkomstig uit greppels, de overige fragmenten komen uit waterputten en 

een geul.

Alleen VNR 2 dateert later, ongeveer uit de 16e eeuw en is afkomstig uit een greppel. 

Deze zal daarom niet to het nederzettingsterrein behoren of heeft een langere periode 

open gelegen. Het fragment Romeinse aardewerk is afkomstig uit een rivierafzetting 

en is daarom als verspoeld materiaal te beschouwen. 
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Tabel 6.1 
Determinaties van het middeleeuwse 
aardewerk
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6.3.3 Steen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn enkele stukken steen gevonden. Het ging 

in één geval om een stuk natuursteen, de overige fragmenten (9 stuks) zijn stukken 

tefriet, meestal gebruikt als maalsteen. De fragmenten steen zijn allemaal afkomstig 

uit sporen. 

6.3.4 Bouwmateriaal

Het proefsleuvenonderzoek heeft enkele brokjes verbrande klei opgeleverd. Mogelijk 

zijn deze gebruikt als bouwmateriaal om bijvoorbeeld de huizen mee dicht te smeren. 

De verbrande klei is afkomstig uit greppels, een paalkuil en een waterput.

6.3.5 Metaal

In totaal is één stuk metaal gevonden, de conserveringsgraad is vrij slecht. Het gaat om 

een ijzeren voorwerp met een soort puntvorm. Het is niet duidelijk om wat voor soort 

voorwerp het gaat.

6.3.6 Dierlijk bot

Het bot is gescand om waar mogelijk het soort dier vast te stellen. Zes stuks zijn 

verbrand. De andere zes stukken bot zijn vrij klein en daardoor is het lastig de soort te 

bepalen. In elk geval is de kies van een rund aangetroffen net als een rugdeel van een 

groot dier (koe/paard of hert). Ook een radius van een klein dier is aangetroffen maar 

er kon geen soort worden vastgesteld. De aanwezigheid van onverbrand botmateriaal 

geeft aan dat de mate van conservering erg goed is. Bij een vervolgonderzoek kan 

het botmateriaal inzicht geven in de voedseleconomie, aanwezigheid van bepaalde 

diersoorten, slachtleeftijd, etc.
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Synthese

7.1 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek heeft een klein middeleeuws nederzettingsterrein 

opgeleverd met een omvang van 9000 m2. Het sporenareaal bestaat uit paalsporen, 

een waterput, kuilen en greppels. Restanten van de boerderij Veldheim zijn niet 

gevonden, wel enkele verkavelingssloten. Tijdens het onderzoek zijn verschillende 

soorten vondstmateriaal gevonden zoals aardewerk, bot, metaal en steen.

Op dit moment is het duidelijk hoe de nederzetting er precies uit ziet. Het kan 

gaan om één of meerdere geïsoleerde erven maar mogelijk is de nederzetting te 

vergelijken met Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest. In dat laatste geval gaat het om een 

groter bewoningscluster en is er sprake van een nederzettingsterrein. Het huidige 

proefsleuvenonderzoek is daarvoor te beperkt om inzicht in te geven.

Het aardewerk heeft een datering tussen de 10e en 13e eeuw. Daarmee sluit deze 

nederzetting aan op de laatste fase het nabij gelegen Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest. 

De bewoning uit deze fase van Nieuw-Rhijngeest bevindt zich aan de zuidoostelijke 

zijde van deze vindplaats en dateert in de 10e en 11e eeuw. Dit ligt het dichtst bij de 

vindplaats Kop van Leeuwenhoek en lijkt dus min of meer aan te sluiten op de Kop 

van Leeuwenhoek. Wanneer het om een geïsoleerd erf gaat kan het zeker om een 

nieuwe gestichte woonboerderij gaan. In dat geval is er sprake van een hiaat tussen 

de bewoning in Rhijngeest en Kop van Leeuwenhoek. Maar het is ook mogelijk dat 

de bewoning van Rhijngeest zich heeft opgeschoven in zuidoostelijke richting en 

continuïteit is vanuit de Merovingische periode. De reden voor de verplaatsing van 

deze bewoning is nog niet geheel duidelijk maar mogelijk is dit het gevolg van het 

dichtslibben van geulen en vernatting van het noordelijke gebied.12

Ook op een regionaal niveau is het van belang dat deze vindplaatsen worden 

onderzocht. Op dit moment is duidelijk dat langs de Rijn in de vroege middeleeuwen 

sprake is van verschillende nederzettingen. Deze liggen als een lint langs de Rijn. Het 

is nu niet duidelijk wanneer deze nederzettingen ophouden te bestaan, mogelijk is er 

(gedeeltelijk) sprake van continuïteit naar de volle en/of late middeleeuwen.

Voor Leiden en omgeving is een nederzetting uit deze periode van belang omdat deze 

een beeld kan geven van de ontginning van het achterland. Ook kan mogelijk een 

herkomst vastgesteld worden, mogelijk sluit de nederzetting aan op Oegstgeest. De 

datering van de nederzetting is opvallend, in die periode bestonden de woonkernen 

van Oegstgeest in ieder geval al, net als Leiden. 

12  Mondelinge mededeling M. van Zon

7
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7.2 Waardering vindplaats

7.2.1 Het proces van waardering

De waardering van de archeologische waarden binnen het plangebied vindt plaats 

op basis van de door de KNA onderscheiden criteria van beleving, fysieke kwaliteit 

en inhoudelijke kwaliteit (Tabel 7.1). Vindplaatsen worden allereerst beoordeeld 

op hun belevingswaarde, waarna er na de fysieke kwaliteit gekeken wordt. De 

behoudenswaardigheid van de vindplaats hangt in principe af van deze twee criteria. 

Als een vindplaats 5 of 6 punten scoort voor de fysieke kwaliteit wordt zij in principe 

als behoudenswaardig aangemerkt. Bij een lagere score wordt er gekeken naar de 

inhoudelijke kwaliteit, zodat vindplaatsen van inhoudelijk belang, doch van geringe 

fysieke kwaliteit, toch behouden blijven. Als de behoudenswaardigheid al in dit 

stadium positief is vastgesteld, wordt toch een score voor inhoudelijke kwaliteit 

bepaald om de ensemblewaarde en representativiteit vast te stellen. Bij een score 

van 7 punten of meer op het criterium inhoudelijk kwaliteit wordt de vindplaats 

behoudenswaardig geacht.

7.2.2 Waardering van de vindplaats

Waardering op belevingsaspecten
Het criterium schoonheid is doorgaans alleen van toepassing op zichtbare 

monumenten. Aangezien boven de grond niets zichtbaar is, scoort de vindplaats 

niet op dit criterium. Een archeologische vindplaats heeft vaak geen score op de 

herinneringswaarde. Sommige lokale bewoners kunnen zich weliswaar wat van 

historische bebouwing herinneren, maar voor deze vindplaats is dat niet het geval.

Waardering op fysieke criteria
De score van het criterium gaafheid is gemiddeld (score twee punten). Archeologische 

sporen zijn nog aanwezig en ook diepere sporen als waterputten zijn in de ondergrond 

geconserveerd. Het oorspronkelijk loopniveau is niet meer intact en het terrein lijkt te 

zijn afgetopt. De zichtbaarheid van de sporen is wisselend te noemen, dit bemoeilijkt 

het onderzoek. De vondsten zijn vrijwel allemaal in sporen gevonden waardoor de 

context te koppelen is.

 

Op het criterium conservering scoort de locatie drie punten (goed). Het botmateriaal 

is geconserveerd en ook metaal is bewaard gebleven. Hout is niet aangetroffen. Maar 

onder grondwaterniveau zal dit bewaard zijn gebleven, zoals in waterputten. De 

conservering zal vergelijkbaar zijn met Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest

De locatie scoort in totaal vijf punten op fysieke criteria. Hierdoor is de vindplaats al 

aan te merken als behoudenswaardige vindplaats.

Waardering op inhoudelijke criteria
Op het criterium zeldzaamheid scoort de vindplaats gemiddeld (twee punten). 

Vindplaatsen uit deze periode zijn in West-Nederland bekend maar in de directe 

omgeving van Leiden zijn deze niet veelvuldig gevonden. Alleen de opgraving 

Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest heeft een vergelijkbare vindplaats opgeleverd. Bij 

Katwijk Zanderij zijn weliswaar akkersporen uit de 12e eeuw gevonden maar het gaat 

alleen om een akkercomplex.
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Op de criteria informatiewaarde en ensemblewaarde scoort de vindplaats hoog (drie 

punten). De vindplaats kan inzicht geven in de ontwikkeling van het achterland 

van de steden in de middeleeuwen. De nederzetting is een typisch voorbeeld van 

de ontwikkeling van het platteland binnen de rijnmonding. Bovendien lijkt de 

nederzetting aan te sluiten op de opgraving Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest waardoor 

een beter beeld te vormen is van deze vindplaats. 

 

Op het criterium representativiteit scoort de vindplaats gemiddeld (twee punten). De 

vindplaats is kenmerkend voor dit gebied, zeker in vergelijking met “Oegstgeest Nieuw 

Rhijngeest. Daardoor is een goede vergelijking te maken met deze vindplaats. 

Waarden Criteria Score (1-3)

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 3

7.3 Selectieadvies

Op basis van de waardering gaat is de locatie Kop van Leeuwenhoek een 

behoudenswaardige vindplaats. Slechts een deel van het plangebied wordt vooralsnog 

als behoudenswaardig bestempeld. In Figuur 8.1 zijn de contouren gegeven van het 

behoudenswaardige deel van het plangebied. Hierbij moet opgemerkt worden dat 

de sporen ook richting de Plesmanlaan lopen waardoor de zuidelijke begrenzing 

van de vindplaats nog niet is vastgesteld. Op dit moment is dit onderdeel van het 

werkterrein van Heijmans. Het is nu niet duidelijk in hoeverre dit deel verstoord is 

door de aanleg van een tijdelijke weg en of de werkzaamheden ten behoeve daarvan 

in 2015 archeologisch begeleid zijn. Bij de toekomstige planontwikkeling moet er 

rekening worden gehouden dat de aangetroffen vindplaats ook binnen dit deel van het 

plangebied zich uitstrekt.

Daarnaast is het gebied niet begrensd richting het oosten (Ehrenfestweg). Aanvankelijk 

zouden hier ook proefsleuven worden aangelegd, zie pve. Ook dit deel is in gebruik 

als werkterrein van Heijmans. Daardoor is het nu niet duidelijk of in dit deel van het 

plangebied archeologische resten aanwezig zijn. De archeologische verwachting van 

het plangebied blijft dus vooralsnog conform de archeologische verwachtingskaart 

van de gemeente Leiden. Dit betekent dat bij toekomstige grondverstorende 

werkzaamheden groter dan 30 m2 en dieper dan 30 cm de verstoorder gunningplichtig 

is. De archeologische vindplaats dient in situ  te worden behouden of door middel 

van een archeologische opgraving ex situ wordt veilig gesteld. Het oppervlak zoals 

vastgesteld in figuur 7.1 bedraagt 9000 m2. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

zichtbaarheid van de sporen verschilt sterk. Houtskoolrijke donkere sporen zijn goed 

zichtbaar in de lichtgrijze ondergrond. Maar ook paalsporen met vrijwel dezelfde 

kleur als de ondergrond komen voor. Tijdens een definitieve opgraving is het daarom 

verstandig gebruik te maken van een schaafbak.

Tabel 7.1 
Waarderingstabel van de locatie 
Pesthuisterrein.
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7.4 Beantwoording onderzoeksvragen

Bodemopbouw en landschap
1. Wat is de lithostratigrafische opbouw van de ondergrond ter plaatse van het 

plangebied?

Binnen het plangebied zijn geul- en oeverafzettingen van de Rijn aangetroffen. Deze 

afzettingen  behoren allemaal tot de formatie van Echteld. 

2. Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld 

in de onderscheiden archeologische perioden?

Alleen de oude bouwvoor is aan te wijzen als oud loopniveau. Het archeologische 

niveau is afgetopt waardoor het oorspronkelijk loopniveau lastig te bepalen is. Het 

archeologisch niveau bevindt zich op de oeverafzettingen. 

3. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin?

Het profiel bestaat uit een omgezette bouwvoor met daaronder een oude bouwvoor. 

Deze is niet overal intact. Hieronder bevinden zich verschillende stroomgordelafzet-

tingen in de vorm van bedding- en oeverafzettingen. Onderin bestaat het profiel uit 

zandige geulafzettingen. 

4. Wat is de fysiek-landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, afstand tot water, reliëf)?

Het onderzoeksgebied ligt in de rijnmonding en wordt begrensd door meerdere 

geulen. De vindplaats ligt op oeverafzettingen die hoger in het landschap lag. Tijdens 

het archeologisch onderzoek is het niet duidelijk geworden of de geulen gedurende de 

bewoning nog actief waren. 

5. Wat is de aard, fasering en datering van de in het plangebied aanwezige geul(en)?

Het gaat om Rijngeulen, mogelijk zijn kleinere geulen toe te wijzen aan crevasses. De 

datering is niet bekend, zie ook vraag 4. 

6. Is er sprake van (sub)recente verstoringen en post-depositionele processen? 

Het originele loopniveau is afgetopt of omgezet en is het originele niveau niet meer 

intact. Desondanks zijn de sporen diep genoeg zodat huisplattegronden nog vast te 

stellen zijn.

Archeologie - algemeen
7. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning 

en / of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk- of weersomstandigheden?

De Romeinse scherf is als losse vondst te beschouwen. Deze is gevonden in s5030 

en is afkomstig uit geulafzettingen. De scherf is daarom als verspoeld materiaal te 

interpreteren en is van elders aangevoerd. 



32 Kop van LeeuwenhoeK

8. Indien het onderzoek wel archeologische fenomenen heeft opgeleverd, hoe kan 

de vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met 

onderstaande vragen.

Het gaat om een middeleeuws nederzettingsterrein uit de volle tot late middeleeuwen. 

Het gaat hierbij om boerenerven waarbij de huisplattegronden waarschijnlijk behoren 

tot het type boothuizen. Op een dergelijk erf zijn vaak bijgebouwen te vinden, net als 

een waterput.

Archeologie - sporen en structuren
9. Wat is de aard en/of de functie van de sporen? Wat is de relatieve en/of absolute 

datering van de sporen? Waarop is de datering gebaseerd? In welke mate zijn lagen en 

sporen op vlakken te koppelen aan profielen?

Het gaat om greppels, paalkuilen, kuilen en een waterput. Waarschijnlijk bevind zich 

op deze locatie een nederzettingsterrein en waarschijnlijk is een huisplattegrond 

aangesneden. Op basis van het aardewerk is de nederzetting te dateren tussen de 10e 

en 13e eeuw. De sporen zijn in het profiel zichtbaar onder de oude bouwvoor.

10. Welke structuren zijn te onderscheiden? Wat is het complextype, de constructie-

wijze en/of de plattegrond en/of het type van de structuren? Wat is de relatieve en/

of absolute datering van de structuren? Waarop is de datering gebaseerd? Wat is 

de ‘levensduur’ van de structuren? Zijn er bouw-, herstel- of destructiefases (sloop, 

brand, e.d.) te onderscheiden? Zijn er aanwijzingen voor een primaire en secundaire 

functie (bijvoorbeeld hutkom > afvalkuil)? Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt 

bouwmateriaal? Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off-site-patronen) in de zin van 

wegen, percelering, akkers, grondstofwinning, etc?

Duidelijke structuren en erven zijn nog niet te onderscheiden vanwege het inventarise-

rende karakter van het onderzoek. Waarschijnlijk zijn een of meerdere huisplattegron-

den aangesneden en gaat het om een kleine rurale nederzetting. 

11. Wat is de inrichting en interne structuur van de nederzetting? Hoe is de horizontale 

en verticale spreiding van sporen en structuren en wat is hun samenhang? Zijn 

begrenzingen vast te stellen? Is er sprake van perifere en centrale zones? Is er sprake 

van ‘lege’ zones, afscheidingen of verbindingen? Is er sprake van een erfindeling en zo 

ja, wat is de geleding, grootte en indeling daarvan en waaruit bestaan de op het erf 

aanwezige elementen?

Zie vraag 10, in oost-westelijke richting is de nederzetting goed begrensd. Het is niet 

duidelijk in hoeverre de nederzetting zich uitstrekt richting het zuiden (Plesmanlaan) 

en het noorden (BioScience Park). 

12. Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

Op basis van het proefsleuvenonderzoek is geen duidelijke fasering aan te brengen. 

Waarschijnlijk sluit het terrein aan op de nederzetting gelegen bij de nederzetting 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest. Het zou in dat geval gaan om een late fase (10e-13e 

eeuw) van deze nederzetting. 

13. Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten? Is dat af te leiden uit 

vondsten (natuursteen, aardewerk, dakbedekkingsmateriaal) of andere kuilen of 

waterputten, uit een erfinrichting?

N.v.t., bij het onderzoek zijn meerdere paalsporen gevonden. 
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14. Indien graven worden gevonden: Is sprake van enkele individuele graven of 

een grafveld? Wat is de aard, conservering en datering van de graven? Welke 

demografische gegevens kunnen uit het fysisch antropologisch onderzoek van de 

menselijke resten gedestilleerd worden? Wat is het (geschatte) aantal bewoners 

geweest en wat is de samenstelling van het grafveld? Welke (begrafenis)rituelen 

kunnen worden herkend en zijn hier veranderingen/ontwikkelingen in te herkennen? 

Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

gelijktijdige en niet-gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)?

N.v.t., er zijn geen graven gevonden. 

15. Indien sporen en/of vondsten uit de vroege of volle middeleeuwen worden 

aangetroffen: hoe verhouden deze zich tot de nederzettingen te Oegstgeest-

Nieuw Rhijngeest? Denk hierbij aan bouwwijze, indeling, materiële cultuur en 

voedseleconomie. Behoort Leiden-Kop van Leeuwenhoek tot hetzelfde nederzettings-

terrein of betreft het een afzonderlijke nederzetting?

Zie ook vraag 12, mogelijk gaat het om een apart gelegen deel van de nederzetting, 

vanwege de lokale oever. Wat datering betreft sluit dit deel aan op het zuidelijke 

deel van Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest. Een verdere vergelijking is nog niet te maken 

omdat op een klein deel pas proefsleuven zijn aangelegd. 

16. Indien sporen en/of vondsten uit de Romeinse tijd worden aangetroffen: is er 

sprake van interactie geweest met de zuidelijke oever? Wat is het aandeel Romeins 

importaardewerk in de nederzetting?

N.v.t., er zijn geen Romeinse sporen gevonden behalve een verspoelde Romeinse 

scherf. 

17. Indien post-middeleeuwse sporen en vondsten worden aangetroffen: is er sprake met 

een relatie met de boerderij Veldheim? Denk bijvoorbeeld aan de ontginning van het 

gebied of de inrichting van het terrein rondom het erf.

Hiervan zijn sporen gevonden, het gaat om vrij brede verkavelingssloten die op 

historische kaarten te vinden zijn. Deze sloten liggen rondom de historische boerderij 

Veldheim. Van de hoeve Veldheim zijn geen restanten aangetroffen. 

18. Zijn er oudere voorlopers van de provinciale weg in het noordoosten van het 

plangebied aanwezig?Indien ja: wat zijn de ruimtelijke kenmerken (locatie, lengte, 

breedte, oriëntatie), hoe was de weg opgebouwd en wat is de datering? Is er een 

aantoonbare relatie tussen de weg en andere archeologische sporen?

N.v.t., deze zijn niet gevonden. 

19. Uit bronnenonderzoek is bekend dat rondom de boerderij Veldheim opstellingen 

uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig waren. Zijn er sporen van deze stellingen 

aangetroffen? Kunnen er nog andere sporen aan deze activiteiten worden 

gerelateerd? 

N.v.t., deze zijn niet gevonden, ook niet tijdens het explosieven onderzoek. Op 

historische kaarten is te zien dat de boerderij iets noordelijker ligt dan het plangebied.

Archeologie - vondsten en paleo-ecologische resten
20. Welke mobiele vondsten zijn gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, functies, 

aantallen, gewichten gaat het en uit welke context komen de vondsten? Wat is de 

datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?

Zie bijlagen, de datering op basis van het aardewerk ligt tussen de 10e en 13e eeuw. 
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21. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie en in welke mate gaat het 

om vondsten zonder context? Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatie-

graad en de mate van conservering of verwering van objecten?

De vondsten zijn allemaal in sporen gevonden, hoofdzakelijk uit greppels en in enkele 

gevallen uit geulen, kuilen, paalkuilen en waterputten. De fragmentatiegraad is 

vergelijkbaar met Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest. De objecten zijn nauwelijks verweerd. 

De conservering is vrij goed te noemen, ook botmateriaal is bewaard gebleven. 

22. Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling ervan? Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

Deze zijn vooralsnog niet gevonden. 

23. Welke informatie geven de mobiele vondsten over de materiële cultuur, de economie 

en functie van de vindplaats, status, welvaart, werkzaamheden en culturele 

betrekkingen van de bewoners? 

De hoeveelheden vondstmateriaal zijn op dit moment te beperkt om daar uitspraken 

over te doen. 

24. Wat is de aard en conservering van paleo-ecologische resten?

Macro-ecologische monsters zijn niet genomen maar de conservering zal vergelijkbaar 

zijn met Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest. Vooral in waterputten zijn deze resten goed 

geconserveerd. Waterputten zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek niet gecoupeerd.  

25. In welke mate en in welke context zijn ze aangetroffen? Welke betekenis ontlenen zij 

of geven zij aan deze context? Wat is de datering van de paleo-ecologische resten en 

waarop is de datering gebaseerd? In welke mate dragen zij bij aan de datering van 

sporen, lagen, structuren, sites e.d.?

N.v.t., zie vraag 24. 

26. Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, voedseleconomie, verwerving 

en toepassing van organisch materiaal?

N.v.t., zie vraag 24.

Waardestelling
27. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke verschillen 

zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied? 

De inhoudelijke waarde is hoog te noemen. Nederzettingen met deze datering zijn 

vrij zeldzaam in deze regio. Bovendien sluit de opgraving goed aan op de vindplaats 

Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest waardoor een beter beeld van de ontwikkeling van het 

achterland is te geven. 

28. Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo-ecologisch en natuurweten-

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?

De vindplaats leent zich voor macro-ecologisch onderzoek, pollenanalyse maar ook 

natuurwetenschappelijk onderzoek als OSL-monsters zullen geschikt zijn. 

 

29. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde.

Zie vraag 27.
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Conclusie, evaluatie en aanbevelingen
30. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van een 

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

kwaliteit daarvan?

De archeologische resten beperken zich nu tot een zandkop in het midden van het 

onderzoeksterrein. Maar het is zeer goed mogelijk dat verder naar het oosten een 

andere zandkop in de ondergrond aanwezig is met daarop archeologische resten. Op 

dit deel is konden geen proefsleuven worden aangelegd waardoor hier geen uitspraken 

over gemaakt kunnen worden. Richting het zuiden lijkt de sporenconcentratie door te 

lopen. Een deel van dit terrein is door Raap begeleid. Onder de tijdelijke weg kunnen 

de sporen nog intact zijn. Wanneer de weg is opgeruimd kan dit met proefsleuven 

worden vastgesteld. 

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

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

De archeologische verwachting komt vrij goed overeen met de resultaten. 

Landschappelijk zijn er afwijkingen geconstateerd. In de ondergrond werd een grote 

geul verwacht die midden in het plangebied van noord naar zuid zou lopen. Deze is niet 

geconstateerd, het plangebied bestaat vrijwel volledig uit geulafzettingen met daarop 

oeverafzettingen. 

32. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ-perspectief gewenst? 

Bij grondverstorende werkzaamheden dieper dan ca 35 cm –mv zullen archeologische 

resten verloren gaan. 

33. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver-

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?

Ten eerste is het van belang om een beter beeld te krijgen van het landschap en de 

aanwezigheid van verschillende geulen binnen het plangebied. Hierdoor is een beter 

beeld te verkrijgen van de datering van de verschillende geulen en een vergelijking te 

maken met Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest. Tijdens een definitieve opgraving is de inzet 

van een schaafbak zeer wenselijk zodat slecht zichtbare sporen eerder te zien zijn. 
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Bijlage 1 Vondstenlijst

vondstnummer omschrijving aantal gewicht put vlak vak spoor vulling

1ODB Dierlijk bot 4 80,6 1 1 1

2ANT Aardewerk Nieuwe Tijd 1 440,9 1 1 3

3VKL Verbrande klei 1 7,5 1 1 4 1

3ODB Dierlijk bot 2 9,4 1 1 4 1

3AME Aardewerk middeleeuwen 2 7,5 1 1 4 1

4MFE Metaal ijzer 1 21 1 1 4 1

5ARH Aardewerk romeins handgevormd 2 7,2 2 1 1 5030

6STE Steen tefriet 4 327,7 2 1 7 1

7STE Steen tefriet 1 264 2 1 8

7AME Aardewerk middeleeuwen 8 55 2 1 8

8STE Steen tefriet 4 109,8 2 1 13

8ODB Dierlijk bot 2 36,7 2 1 13

8AME Aardewerk middeleeuwen 2 6,1 2 1 13

9AME Aardewerk middeleeuwen 1 8 2 1 12 1

9ODB Dierlijk bot 2 18,7 2 1 12 1

10AME Aardewerk middeleeuwen 1 5,3 2 1 21

11ODB Dierlijk bot 2 2,5 2 1 24

11AME Aardewerk middeleeuwen 5 29,3 2 1 24

11VKL Verbrande klei 4 44 2 1 24

12OSCH Organisch schelp 1 2,2 2 1 27

12HK Houtskool 1 5,2 2 1 27

12VKL Verbrande klei 2 19,5 2 1 27

12AME Aardewerk middeleeuwen 3 48,3 2 1 27

12SXX Steen onbepaald 1 306,5 2 1 27

13AME Aardewerk middeleeuwen 1 17,3 2 1 31 1

14AME Aardewerk middeleeuwen 3 14 2 1 10

15AME Aardewerk middeleeuwen 2 9,4 2 1 37 1

16AME Aardewerk middeleeuwen 1 3,3 5 1 51 1

17VKL Verbrande klei 2 5,9 5 55 1

18VKL Verbrande klei 1 12,6 5 1 50

18AME Aardewerk middeleeuwen 2 14,3 5 1 50
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Bijlage 2 Sporenlijst

put vlak spoor omschrijving diepte opmerking

1 1 1 geul/kreek/rivier onder S5030

1 1 2 sloot

1 1 3 greppel 65 onder bouwvoor, diepte onder BV

1 1 4 kuil 25

1 1 5 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 22

1 1 6 greppel 80 diepte onder bouwvoor

2 1 7 greppel

2 1 8 greppel

2 1 9 greppel

2 1 10 greppel 18

2 1 11 greppel

2 1 12 greppel

2 1 13 greppel

2 1 14 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

2 1 15 greppel

2 1 16 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

2 1 17 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

2 1 18 greppel

2 1 19 kuil

2 1 20 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 8

2 1 21 waterput

2 1 22 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

2 1 23 kuil

2 1 24 greppel

2 1 25 greppel

2 1 26 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

2 1 27 greppel

2 1 28 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

2 1 29 greppel

2 1 30 kuil

2 1 31 greppel

2 1 32 geul/kreek/rivier in zandig 5030

2 1 33 greppel

2 1 34 sloot

2 1 35 geul/kreek/rivier 194 onder oude bv

2 1 36 boomval

2 1 37 geul/kreek/rivier 144 onder oude bv, vermoedelijk dieper

2 1 38 sloot 166 minimale diepte

3 1 39 geul/kreek/rivier onder s5030

3 1 40 sloot

4 1 41 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

4 1 42 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

4 1 43 greppel

4 1 44 kuil

4 1 45 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

4 1 46 greppel

4 1 47 kuil

4 1 48 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

5 1 49 kuil

5 1 50 waterput

5 1 51 greppel

5 1 52 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

5 1 53 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

5 1 54 paalkuil: grondspoor kuil voor paal

5 1 55 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 16

5 1 56 greppel

5 1 57 paalgat met paalkuil

5 1 58 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 9

6 1 59 sloot

6 1 60 geul/kreek/rivier onder s5030
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