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Samenvatting

In opdracht van Mr. Walter Englebert heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd naar de Hoofdstraat 44a, te Leiderdorp. Aanleiding voor het onderzoek 

is de geplande nieuwbouw van twee panden. Doel van het onderzoek is vast te 

stellen of de werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige 

archeologische waarden. Het bureauonderzoek is er op gericht een specifiek 

verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen met de bekende en verwachte 

archeologische waarden. 

Hiervoor is de archeologische verwachtingskaart geraadpleegd en is daarnaast 

aanvullend onderzoek gedaan door middel van het raadplegen van aanvullende 

literatuur, de geomorfologische kaart en van historisch kaartmateriaal. Tevens 

is het archeologisch informatiesysteem (Archis) geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te 

brengen.

Uit het onderzoek blijkt dat er binnen het plangebied een hoge verwachting is op 

archeologische resten. Het is echter niet mogelijk gebleken de diepteligging hiervan te 

bepalen. Ook over eventuele reeds aanwezige verstoringen binnen het plangebied is 

niets bekend. Op basis van het bureauonderzoek kan daarom niet vastgesteld worden 

of eventueel aanwezige archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen 

bodemingrepen. Daarom wordt geadviseerd vervolgonderzoek uit te laten voeren door 

middel van een verkennend booronderzoek. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van dhr. W. Englebert heeft Archol een archeologisch bureauonderzoek 

uitgevoerd naar de Hoofdstraat 44a, te Leiderdorp (Figuur 1.1). Aanleiding voor het 

onderzoek is de geplande nieuwbouw van twee woonhuizen. Het plangebied valt 

binnen het bestemmingsplan ‘Het Oude Dorp’ in een zone met een hoge trefkans op 

archeologie (Dubbelbestemming Waarde- Archeologie hoge trefkans). Hiervoor geldt dat 

bodemingrepen beneden 30 cm –Mv alleen zijn toegestaan wanneer is aangetoond 

dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden 

of kunnen worden geschaad (art. 19). Doel van het onderzoek is vast te stellen of de 

werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische 

waarden. Het bureauonderzoek is erop gericht een specifiek verwachtingsmodel voor 

het terrein op te stellen met de bekende en verwachte archeologische waarden. Op 

basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Leiderdorp, aan de oude Rijn (Figuur 

1.2). Het perceel is kadastraal bekend als LDD00 sectie B, perceel 3798. Het plangebied 

is momenteel bebouwd met een pand met zowel winkel- als woonfunctie dat het 

gehele perceeloppervlak beslaat: 200 m2. Er is vermoedelijke maar een beperkte 

fundering aanwezig. Er bevindt zich geen kruipruimte onder het huis, maar er is wel 

een kelder onder het pand aanwezig van ca. 3 bij 3 m.1 Het bouwjaar van de bestaande 

bebouwing is 1927. Dit pand zal worden gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw. De 

1  Pers. comm. opdrachtgever.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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te bouwen panden bevinden zich direct tegen de gevel van huisnummer 44, aan de 

zuidkant. De te bouwen panden hebben respectievelijke afmetingen van 3,9 x 13,5 m 

en 4,8 x 11,8 m. De totale oppervlakte van de te bouwen panden samen bedraagt ca. 

130 m2. De maximale verstoringdiepte gaat ca. 0.9 m –Mv bedragen in verband met de 

uit te graven funderingen. 

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

Al sinds 1961 kent Nederland een monumentenwet. In 1988 werd deze wet vervangen 

door de Monumentenwet 1988 en op 1 januari 2012 is deze wet voor het laatst 

gewijzigd in het kader van de modernisering van de monumentenzorg. 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 onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het 

plangebied waardevolle vindplaatsen voorkomen. Het vooronderzoek is opgebouwd 

uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) en een eventueel inventariserend 

veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan daardrapportages. 

Het hier gepresenteerde rapport betreft een bureauonderzoek. Het bureauonderzoek 

geeft een samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht 

bekend is over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen 

te komen tot een gespecificeerde archeologische verwachting. Op basis van de 

resultaten kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel 

vervolgonderzoek.
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Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeksge-
bied in rood, bron: Top10 Kadaster).
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Soort onderzoek: Archeologisch bureauonderzoek

Projectnaam: Hoofdstraat 44a

Archolprojectcode: LHS 1575

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Rapport gereed: 25 november 2015

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiderdorp

Plaats: Leiderdorp

Toponiem: Hoofdstraat 44a

Coördinaten gebied: 95.894 /462.698 (centrumcoördinaat plangebied)

Kaartblad: 30F

Oppervlakte plangebied: ca. 130 m2 

Opdrachtgever: Dhr. W. Englebert

Bevoegd gezag: Gemeente Leiderdorp

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 3979437100

Beheer en plaats van documentatie: Provinciaal depot Zuid-Holland
e-depot voor de Nederlandse archeologie (DANS)

Geomorfologie: Rivier-inversierug 3K26 (Naaldwijk Formatie; Echteld formatie)

Bodem: Niet gekarteerd, bebouwd gebied

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Leiderdorp heeft in 2008 een archeologische waarden- en 

verwachtingskaart opgesteld. Deze kaart is opgesteld middels een bureauonderzoek 

waarbij reeds bekende archeologische vindplaatsen op het grondgebied van de 

gemeente, bekend archeologisch onderzoek en onderzoeken bekend uit de literatuur/

archieven zijn gebruikt.2 Deze beleidskaart vormt de basis van het hier gepresenteerde 

bureauonderzoek. Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan door middel van 

het raadplegen van aanvullende literatuur, de geomorfologische kaart, Archis en 

historisch kaartmateriaal. Tevens is het archeologisch informatiesysteem (Archis) 

geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen binnen en direct rondom 

het plangebied in kaart te brengen; met name die waarnemingen die ten tijde van het 

samenstellen van de beleidskaart nog niet bekend waren. Het bureauonderzoek is 

uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 3.3, protocol 

4002.

2.2 Landschappelijk kader

De onderzoekslocatie ligt op de oever van de Oude Rijn. Op de geomorfologische 

kaart ligt het plangebied in ongekarteerd bebouwd gebied, maar door middel van 

een eenvoudige interpolatie kan worden opgemaakt dat het zich boven een rivier-

inversierug (kaarteenheid 3K26) bevindt (Figuur 2.1). De bedding, oever en geul 

afzettingen van deze rivier worden gerekend tot de Echteld formatie. Dit gebied wordt 

aangeduid als perimarien gebied, het gebied waar de sedimentatie bepaald werd 

door de relatieve zeespiegelstijging maar waar mariene sedimenten niet aanwezig 

zijn. De ligging van de Rijn verschoof rond 5500 v.Chr. en voerde toen het water via 

de Oude Rijn af.3 De Oude Rijn had tussen 2200 en 750 v.Chr. een zeer actieve periode 

waarbij er veel invloed uitgeoefend werd op de omgeving. Tussen de Accacialaan en 

de Hoofdstraat bevind zich een van de laatste restgeulen uit deze actieve periode. 

Het beddingzand van de oever ligt hier tot op 2,5 m onder het maaiveld.4 Een 

relatieve periode van rust vanaf 1300 v.Chr. zorgt ervoor dat het achterland verveent 

en de rivieroever een gunstige plek werd voor bewoning. Rond 300 v.Chr. ligt de 

geul van de Oude Rijn op de huidige locatie, deze was echter vele malen breder 

gezien de langzame vernatting van het gebied en het grotere debiet van de Oude 

Rijn. De noordoever is verbreedt door de verplaatsing van de restgeul en zeer goed 

bewoonbaar in deze periode.5 

Bewoningssporen kunnen in of op de oeverafzettingen boven de beddingafzettingen 

worden aangetroffen. Door sterkere sedimentatie en een verschil in de mate van 

inklinking tussen de bedding- en oeverafzettingen enerzijds en de komafzettingen 

anderzijds zijn deze gebieden relatief hoog komen te liggen. Op deze hoger gelegen 

niveaus is sprake geweest van periodieke stilstand in de sedimentatie waardoor 

vegetatie tot ontwikkeling kon komen. Het betreft oude maaiveldniveaus die door de 

mens kunnen zijn betreden. De potentieel bewoonbare niveaus zullen zich kenmerken 

door donker gekleurde vegetatiehorizonten.

2  Takken et al. 2008.
3  Berendsen 2011, 251-286.
4  Dolmans en Thunnissen 2002, 8.
5  Takken et al. 2008, 20-22.

2
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Omdat het plangebied zich binnen de bebouwde kom bevindt heeft er geen kartering 

plaatsgevonden ten behoeve van de bodemkaart. Over het bodemtype is dan ook geen 

informatie beschikbaar.

2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart

Het plangebied bevindt zich op de archeologische beleidskaart in het gebied met 

een hoge archeologische trefkans (Figuur 2.2).6 Gezien de ligging van het plangebied 

tegenover het Romeins castellum Matilo en de daar bij behorende vicus is er Romeinse 

bewoning te verwachten. Deze bewoning zou zeer goed mogelijk een voorganger 

kunnen hebben gehad in de ijzertijd. Daarnaast is ook historische bewoning te 

verwachten gezien de ligging binnen het oude bebouwingslint van Leiderdorp.7 Nabij 

gelegen is ook de op de beleidskaart aangegeven vindplaats 5, hiervan word vermeld 

dat het gaat om een mogelijk middeleeuwse handelsnederzetting waarvan de kern 

zich buiten het aangegeven gedeelte bevind. 

2.3.2 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW binnen een gebied dat is aangegeven als water en 

grenst aan gebieden met zowel een lage als een hoge trefkans op archeologische 

waarden (Figuur 2.3). De IKAW is een landsdekkende kaart met een vlakdekkende 

classificatie van de trefkans op archeologische resten. Als bronmateriaal voor de kaart 

worden voor het West-Nederlandse kustgebied de Archis-gegevens en de geologische 

6  Takken et al. 2008.
7  Takken et al. 2008, 22-24.
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kaart genoemd.8 De kaart is gemaakt op basis van een rastergrid met eenheden van 50 

bij 50 meter. Door de grootschaligheid is de kaart minder geschikt voor een dergelijk 

lokaal niveau als het onderhavig onderzoeksgebied en kan volgens de bijlage ook 

slechts als richtinggevend worden gebruikt.9 Een gemeentelijke verwachting is veel 

gedetailleerder en daarom vaak meer geschikt. De IKAW is voor dit bureauonderzoek 

dus verder niet relevant.

2.3.3 Archis gegevens

Voor het bureauonderzoek is gekeken naar nieuwe Archiswaarnemingen, vondsten 

en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 500 m rondom het plangebied (Figuur 

2.3).10 Eén onderzoek buiten deze straal is hier ook bij betrokken (zie verderop). Door 

de beperkte toegankelijkheid van Archis is de beschikbare informatie echter beperkt 

en is de toegankelijkheid sterk verminderd. Binnen het plangebied zelf zijn geen Archis 

waarnemingen of onderzoeksmeldingen bekend. De meest recente en meest relevante 

waarnemingen uit de directe omgeving worden hieronder beschreven.

In 2011 heeft 200 m ten noordwesten van het plangebied een onderzoek 

plaatsgevonden waarbij een geul werd aangetroffen met onder andere beschoeiing en 

nederzettingsafval van een naastgelegen Karolingische nederzetting.11 De nederzetting 

zelf was door kleiwinning ten behoeve van de baksteenindustrie niet meer bewaard 

gebleven. De geul, die deels gegraven was, stond waarschijnlijk in westelijke richting in 

verbinding met de Rijn. De nederzetting lag op de oeverwal van de Rijn die aan de top 

bestond uit siltige klei op siltig zand. Waar dit nog kon worden vastgesteld lag de oude 

bouwvoor op ongeveer 1,0 m -Mv (ca. 0,6 m -NAP).

8  Deeben 2009, 11.
9  Deeben 2009, 5.
10  Archismeldingen van na 2009.
11  Houkes 2014. Onderzoeksmeldingen in verband tot dit onderzoek en het vooronderzoek: 

46.939, 53.582, 46.888.
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Aan de overkant van de Rijn, ca.200 meter naar het westen bevindt zich een groot 

aantal, hier niet verder genoemde, onderzoeksmeldingen en waarnemingen in de wijk 

Roomburg. Deze hebben allen betrekking op het eerder genoemde castellum Matilo 

en de daar bij behorende vicus. 

Onderzoeksmelding 63.098, betreft een bureauonderzoek uit 2014 naar een gebied 

100 m ten zuiden en zuidwesten van het plangebied ter hoogte van de A4. De 

resultaten ervan zijn nog niet beschikbaar. Van het onderzoek (onderzoeksmelding 

7.422) dat in 2004 aan de Persant Snoepweg is uitgevoerd zijn geen bevindingen 

openbaar gemaakt. Voor het onderzoek (onderzoeksmelding 19.838) aan de Dr. De 

Bruynestraat 300 m ten oosten van het plangebied geldt hetzelfde.

Een wat ouder en ook verder weg gelegen onderzoek uit 2006 langs de Van 

der Valk Boumanweg is mogelijk informatief voor het onderhavig onderzoek 

N:\Lopende Projecten\1575 BO Leiderdorp Hoofdstraat 44a\Workspaces\ArchisIKAWAMK.WOR (24/11/2015)
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(onderzoeksmelding 18.336). Ook dit onderzoeksgebied ligt namelijk op dezelfde 

oever van de Rijn, aan de rivier. Het betreft een bureauonderzoek en verkennend 

booronderzoek. Hieruit bleek dat het plangebied lag op beddingafzettingen en 

restgeulopvullingen van de Oude Rijn en dat de verwachte oeverwalafzettingen niet 

meer aanwezig waren.12 Oorzaak hiervan zou behalve verstoring door een voormalig 

fabrieksgebouw ook kunnen komen door kleiwinning voor de keramische industrie.

2.3.4 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

In de directe omgeving bevinden zich een drietal terreinen die op de Archeologische 

MonumentenKaart staan aangeduid (Figuur 2.3): 

AMK-terrein 850; zeer hoge waarde, beschermd: Op ca.500 m ten noordoosten van 

de onderzoekslocatie ligt een terrein met resten van het Huis Ter Does uit de late 

middeleeuwen.

AMK-terrein 4.038; zeer hoge waarde: Aan de overkant van de huidige geul van de 

Oude Rijn, ligt een terrein met bewoningssporen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en de 

late middeleeuwen. Het betreft onder andere de vicus (burgerlijke nederzetting) die bij 

het castellum Matilo lag.

AMK-terrein 10.678; zeer hoge archeologische waarde: op 400 m ten noordoosten 

van het plangebied ligt een terrein, het Samsonveld, met sporen van bewoning 

en metaalbewerking uit de vroege middeleeuwen. Hier zijn o.a. een cultuurlaag, 

aardewerk, steen en botmateriaal gevonden. Het terrein is echter ook aangetast door 

afkleien van de bovengrond, funderingen en andere graafwerkzaamheden.

2.3.5 Historisch kaartmateriaal

Historisch kaartmateriaal kan inzicht geven in het landgebruik van het plangebied 

in de afgelopen ca. 500 jaar. Aan de hand van de historische kaart van het 

Hoogheemraadschap Rijnland uit 1615 gemaakt door F. Balthasar is te herleiden dat 

op het onderzoeksgebied sinds deze periode bebouwing is geweest. Het gaat om een 

woonerf inclusief woonhuis (Figuur 2.4). De bebouwing van het plangebied is rond 1832 

meer geïntensiveerd. Dit is te zien op de kadasterkaart van Leijderdorp, Zuid Holland, 

sectie B, blad 03 uit 1811-1832 (Figuur 2.5). Het huidige perceel omvat 3 percelen op 

deze kaart. Twee percelen zijn hier in gebruik als woonerf en het ander als boomgaard. 

De situatie vanaf 1811-1932 tot op heden blijft vrijwel ongewijzigd. Er zijn enkele kleine 

wijzigingen in de bebouwing maar het plangebied en omgeving als geheel zijn nog 

vrijwel ongewijzigd. 

 

12  Moerman 2006.
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Conclusie

3.1 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de gemeentelijke archeologische beleidskaart heeft het plangebied een 

hoge verwachting gekregen op archeologische resten in het algemeen. Aan de hand 

van het bureauonderzoek kan deze verwachting enigszins worden gespecificeerd. De 

verwachting voor vondsten uit de ijzertijd is middelhoog, gezien de gunstige locatie 

van het plangebied op een hoge oever en de locatie aan de noordzijde van de Oude 

Rijn tegenover het Romeinse castellum Matilo welke mogelijk een voorganger heeft 

gehad in de ijzertijd. De verwachting voor vondsten uit de Romeinse tijd is hoog, 

gezien het castellum Matilo en bijbehorende vicus aan de zuidzijde van de Rijn. Het is 

niet uit te sluiten dat men in die periode de noordelijke oever heeft bewoond/gebruikt. 

Voor de periode van de middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd geldt, gezien de 

historische bebouwing op het plangebied en in de omgeving, een hoge verwachting. 

In principe kunnen voor de vroegste periodes alle soorten complextypen worden 

verwacht: bijv. nederzettingen, grafvelden of complexen van economische aard. Deze 

manifesteren zich voornamelijk als grondsporen en zowel organische als anorganische 

mobilia van diverse aard. Sporen vanaf de middeleeuwen zullen vooral te maken 

hebben met de nederzetting van het huidige Leiderdorp. Ook deze resten kunnen 

zich als grondsporen manifesteren, maar meer waarschijnlijk gaat het om resten van 

hout- en steenbouw. Daarnaast kunnen alle materiaalcategorieën van mobilia worden 

verwacht. 

De archeologische resten kunnen zich in het hele plangebied bevinden en strekken 

zich daarbuiten uit. Naar verwachting bevinden zij zich op één niveau. Hoe diep dit 

niveau zich ten opzichte van het maaiveld bevindt is niet bekend. Bij de dichtstbijzijnde 

waarneming was dit op ca. 1 m -Mv ofwel 0,6 m -NAP. Deze waarden zijn mogelijk niet 

representatief voor het plangebied.

De conservering van resten uit de prehistorische tot en met de vroege middeleeuwen 

is naar verwachting goed. Het is niet duidelijk in hoeverre bewoning uit de late 

middeleeuwen of Nieuwe tijd de eventuele aanwezige resten heeft verstoord.  De 

verwachte conservering van resten uit de late middeleeuwen of Nieuwe tijd is tevens 

goed. Wel moet voor alle perioden rekening gehouden met kleiwinning in het verleden. 

Wanneer dit ook binnen het plangebied is gebeurd kan de conservering bijzonder 

slecht zijn.

De bijgestelde gespecificeerde archeologische verwachting is in beknopte vorm 

weergeven in Tabel 3.1.

Eigenschap Verwachting

Datering IJzertijd (middelhoge verwachting)
Romeinse tijd – Nieuwe tijd (hoge verwachting)

Complextype Alle mogelijke complextypen; in het bijzonder nederzettingen 

Omvang Groter dan het plangebied

Diepteligging Onbekend (mogelijk 1 m –Mv)

Gaafheid en conservering Goed

Locatie Gehele plangebied

Uiterlijke kenmerken Grondsporen, houtbouw, steenbouw en alle soorten mobilia

Mogelijke verstoringen Mogelijk ernstige verstoringen door kleiwinning.

Tabel 3.1 
Gespecificeerde archeologische verwachting.
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3.2 Advies

Uit de gespecificeerde archeologische verwachting komt naar voren dat er binnen 

het plangebied een hoge verwachting is op archeologische resten. Het is echter 

niet mogelijk gebleken de diepteligging hiervan met enige zekerheid te bepalen. 

Ook over eventuele reeds aanwezige verstoringen binnen het plangebied is niets 

bekend. Op basis van het bureauonderzoek kan daarom niet vastgesteld worden of 

eventueel aanwezige archeologische resten worden bedreigd door de voorgenomen 

bodemingrepen.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek adviseren wij daarom vervolgonderzoek 

uit te laten voeren door middel van een verkennend booronderzoek. Het verkennend 

onderzoek heeft tot doel de gespecificeerde archeologische verwachting nader 

toetsten en aan te scherpen. Op deze manieren kan de diepteligging van mogelijke 

archeologische niveaus worden vastgesteld en kan worden bepaald of er reeds sprake 

is van bodemverstoringen binnen het plangebied.13

De uiteindelijke beslissing hierover moeten worden genomen door het bevoegd gezag, 

in de vorm van een selectiebesluit. Met betrekking tot de onderzoeksresultaten en het 

advies in dit rapport dient dan ook contact opgenomen te worden met de gemeente 

Leiderdorp. 

13  Gezien de beperkte omvang van het plangebied is het wellicht raadzaam het verkennend 
booronderzoek te combineren met een karterend booronderzoek indien er ruimte is voor 
het zetten van voldoende boringen.
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