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Samenvatting

In opdracht van de Airbus Defence and Space Netherlands heeft Archol een 

archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan 

de Mendelweg 1-3, te Leiden. Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen 

realisatie van een nieuwe bedrijfshal. Doel van dit 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. Met 

het booronderzoek wordt deze verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt 

een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

Op basis van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat er een kans bestaat 

op archeologische resten vanaf de Romeinse tijd. Gezien het historisch kaartmateriaal 

en onderzoeksresultaten uit het verleden lijkt de kans op resten uit de middeleeuwen 

of Nieuw tijd minimaal. Uit een naastgelegen onderzoek zou kunnen worden 

opgemaakt dat het oorspronkelijk bodemprofiel grotendeels verstoord is. 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-overig 

en bestond uit 5 boringen tot maximaal 3,5 m –Mv. Het booronderzoek heeft de 

archeologische verwachting ten dele kunnen bevestigen. De ondergrond van het 

gebied wordt gevormd door de stroomgordel van de Oude Rijn in de vorm van oever-

op-beddingafzettingen. In potentie zou hier Romeinse bewoning op aanwezig kunnen 

zijn. De kans hierop lijkt, gezien de negatieve resultaten van naburig onderzoek in het 

verleden echter klein. 

Er zijn aanwijzingen dat de top van de oeverwal is verstoord door moderne ingrepen. 

Zo zijn nergens sporen van bodemvorming of bioturbatie aangetroffen, wat erop zou 

kunnen wijzen dat de top van het bodemprofiel ontbreekt. Hoewel het booronderzoek 

geen exacte duidelijkheid geeft over de intactheid van het originele profiel lijkt er, 

in combinatie met de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek, sprake van een 

behoorlijke mate van verstoring. Indien ooit Romeinse resten aanwezig zijn geweest, 

zijn zij dus vermoedelijk verstoord. Archol adviseert voor deze locatie daarom geen 

verder archeologisch onderzoek. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de Airbus Defence and Space Netherlands heeft Archol een 

archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd 

aan de Mendelweg 1-3, te Leiden (Figuur 1.1 ). Aanleiding voor het onderzoek 

is de voorgenomen realisatie van een nieuwe bedrijfshal. Een deel van het 

plangebied valt onder het bestemmingsplan Bio-Sciencepark en Station en heeft 

een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 5. Voor deze categorie geldt dat bij 

bodemingrepen dieper dan 0,50 m en groter dan 250 m2 een archeologisch rapport 

moet worden overlegd waarin is aangetoond dat geen archeologische waarden 

aanwezig zijn, dat eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden geschaad 

of dat de archeologische waarden op een andere manier gewaarborgd worden. 

Bovenstaande criteria zullen bij dit project worden overschreden. De gemeente heeft 

daarom verzocht een archeologisch inventariserend onderzoek in de vorm van een 

booronderzoek te laten uitvoeren.

Doel van dit 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. Met het booronderzoek wordt deze 

verwachting in het veld getoetst. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak 

van vervolgonderzoek.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied (bron: Top25 Kadaster).
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1.2 Plangebied, huidig en toekomstig gebruik

Het plangebied, tevens onderzoeksgebied, bevindt zich op het Bio-Sciencepark in de 

buurt Leeuwenhoek ten noordwesten van de historische kern van de stad Leiden. Het 

gaat om twee percelen kadastraal bekend als X4383G en X4555G aan het westelijke 

uiteinde van de Mendelweg. Alleen voor terrein X4383G geldt een dubbelbestemming 

Waarde – Archeologie. Dit perceel vormt het onderzoeksgebied (Figuur 1.2). Het andere 

perceel heeft geen dubbelbestemming en hier geldt dus ook geen onderzoeksplicht. 

Het onderzoeksgebied is nu nog ingericht als grasland met een fietsenstalling. Airbus 

Defence and Space Netherlands is van plan op de locatie een nieuwe bedrijfshal te 

bouwen. Deze nieuwe hal zal tegen de bestaand hal aan worden gebouwd en omvat 

beide zojuist genoemde percelen. De exacte aard en diepte van de bodemingrepen zijn 

vooralsnog niet bekend.

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 standaardrapportages.

Figuur 1.2 
Situering onderzoeksgebied (onderzoeks-
gebied in rood, bron luchtfoto: PDOK 2014).
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Het hier gepresenteerde rapport betreft een inventariserend veldonderzoek-overig 

(IVO-o). 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. Het IVO-o bestaat, in dit geval, uit een verkennend booronderzoek. 

Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden 

van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te 

scherpen of controleren. Op basis van de resultaten kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonderzoek. 

Soort onderzoek: Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase (IVO-o)

Projectnaam: IVO-o Leiden Mendelweg 1-3 (Airbus)

Archolprojectcode: LAI1603

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 07-04-2016 

Rapport gereed: 18-04-2016

Versie: 1.1

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Mendelweg 1-3

centrumcoördinaat gebied: 92.289 / 464.542

Opdrachtgever: Airbus Defence and Space Netherlands

Bevoegd gezag: Erfgoed Leiden en Omstreken (M. Rietkerk)

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer 3994746100

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Archeologisch Depot Erfgoed Leiden en Omstreken

Geomorfologie: Getij-riviermondrug (3k27)

Bodem: Bebouwing

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bureauonderzoek

2.1 Inleiding en methodiek

De gemeente Leiden heeft in 2004 een gemeentelijke verwachtingskaart 

laten opstellen die sindsdien door Erfgoed Leiden en Omgeving continu wordt 

geactualiseerd. Op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart is weergegeven 

op welke plaatsen in de stad resten uit het verleden in de grond aanwezig kunnen zijn. 

De kaart is gebaseerd op een landschapsmodel, archeologisch en historisch onderzoek 

en gedocumenteerde bodemverstoringen, waaronder eerder archeologisch onderzoek. 

Deze beleidskaart vormt de basis van het hier gepresenteerde bureauonderzoek. 

Daarnaast is aanvullend onderzoek gedaan door middel van het raadplegen van 

aanvullende literatuur en van historisch kaartmateriaal. Tevens zijn het archeologisch 

informatiesysteem (Archis) en de archeologische waarden- en verwachtingenkaart 

van de gemeente leiden geraadpleegd om de bekende archeologische waarnemingen 

binnen en direct rondom het plangebied in kaart te brengen. Het bureauonderzoek is 

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

4002.

2.2 Landschappelijk kader

Het plangebied bevindt zich volgens de geomorfologische kaart in het estuarium van 

de Oude Rijn op een oude stroomgordel: een getij-riviermondrug (Figuur 2.1). Het 

gebied maakt deel uit van de zogenoemde perimariene zone: in de ondergrond zijn 

fluviatiele afzettingen van de Oude Rijn aanwezig, die mede onder invloed van de 

stuwende werking van de zee zijn gevormd.1 De Oude Rijn is ontstaan tussen ca. 4700 

en 4500 v.Chr. (5730 BP± 60) en mondde vanaf ongeveer 3225 tot 2750 v.Chr. ter hoogte 

van het huidige Leiden uit in een estuarium.2 Hierdoor stond het gebied afwisselend 

onder mariene en fluviatiele invloed. Doordat de strandwallen zich steeds meer 

zeewaarts bleven uitbreiden, schoof ook het estuarium verder op naar het westen. Van 

een waddenmilieu kwam het gebied hierdoor in een kweldermilieu te liggen.3 

Rond 1250 v.Chr. kwam het plangebied in het gebied van de meanderende Oude Rijn te 

liggen. Het gebied stond niet meer continu onder invloed van het getij en delen ervan 

werden daardoor vanaf ongeveer de late bronstijd geschikt voor bewoning. Vanaf de 

Romeinse tijd begon de Oude Rijn steeds minder actief te worden totdat ze geheel 

gedeactiveerd werd door de afdamming van de Kromme Rijn (de bovenstroomse 

loop van de Oude Rijn) bij Wijk bij Duurstede in 1122 n.Chr.4 In dezelfde eeuw werd 

ook de monding van de Oude Rijn afgesloten door stormen en begon de Oude Rijn te 

verlanden.5 

Het plangebied is voor de bodemkaart niet gekarteerd en staat als “Bebouwd” 

gemarkeerd. Op grote delen van Leeuwenhoek, waartoe het plangebied behoort, 

bestaat de bodem echter uit kalkarme poldervaaggronden. 

1  De Kruif 2008, 13.
2  Cohen et al. 2012, 136; Wilbers 2014, 7-8.
3  Jansen 2005.
4  Wilbers 2014; Berendsen 2005, 105.
5  Wilbers 2014.

2
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Figuur 2.1 
Geomorfologische kaart van het plangebied 
(rood) en omgeving (bron: Alterra).

Figuur 2.2 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta met het plangebied in 
rood (bron: Cohen et al. 2012).
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Deze bodemtypen zijn vaak ontstaan nadat de bovengrond in het verleden is 

afgegraven ten behoeve van de kleiwinning voor de dakpanindustrie, een activiteit die 

ook wel bekend staat als aftichelen.6

Hetzelfde beeld komt naar voren op de paleogeografische kaart van de Rijn-Maas 

Delta (Figuur 2.2). Hierop ligt het plangebied tegen de grens van een zone gekarteerd 

als “Oude Rijn Overfilled Estuary”.7 Het eind van de actieve fase is gedateerd in de 

laat-Romeinse tijd op basis van archeologische vondsten, dendrochronologie en 
14C-dateringen.

6  Markus & Van Wallenburg 1982.
7  Cohen et al. 2012, 287.
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2.3 Archeologisch en historisch kader 

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart 

Het onderzoeksgebied ligt op archeologische waarden- en verwachtingskaart van 

de gemeente Leiden in een gebied met een hoge verwachting. Het gaat hierbij met 

name om hoger gelegen oeverafzettingen van diverse waterlopen. Het gedeelte van 

het perceel onder de bestaande hal staat op de kaart aangegeven als verstoord, omdat 

het gebouw is onderkelderd of onderheid. Ook het terrein gelijk ten oosten van het 

onderzoeksgebied is als verstoord aangemerkt.

2.3.2 Eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek

Direct rondom het onderzoeksgebied heeft eerder archeologische onderzoek 

plaatsgevonden (Figuur 2.4). Hieronder volgt een kort overzicht van de resultaten van 

enkele relevante onderzoeksmeldingen (OM):

In 2004/2005 is door RAAP op verschillende locaties binnen Leeuwenhoek 

archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in verband met de actualisering van het 

bestemmingsplan Leeuwenhoek (Figuur 2.4; waarnemingsnummer 57.809). Het 

onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek 

in de vorm van een oppervlaktekartering en een booronderzoek. Het betrof onder 

andere locaties direct ten noorden, ten oosten en ten zuiden van het onderhavig 

onderzoeksgebied. Uit het booronderzoek kwamen uiteenlopende verstoringsdiepten 

naar voren van 0,4 tot 2,4 m –Mv.8 In de meeste boringen was de bodemverstoringen 

dieper dan 0,8 m –Mv. In de meeste boringen is hieronder matig tot sterk siltige klei 

met dunne zandlaagjes en rietresten aanwezig, naar beneden toe overgaand in matig 

siltig zand en dunne kleilaagjes. Deze sedimenten zijn als oeverafzettingen van de 

Oude Rijn geïnterpreteerd. De top van het oorspronkelijk profiel is echter vrijwel 

geheel verdwenen. Op het terrein ten oosten van het onderhavig onderzoeksgebied 

werd in de basis van het oeverpakket een scherf handgevormd aardewerk gevonden uit 

de late ijzertijd of Romeinse tijd.

In 2005 en 2006 is op één van de door RAAP onderzochte locaties, waar het aardewerk 

werd gevonden, aan de Darwinweg, proefsleuven onderzoek uitgevoerd door het 

bureau Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Leiden (Figuur 2.4; 

onderzoeksmeldingen 12.821 en 17.583). Tijdens het onderzoek zijn enkele greppels en 

kuilen aangetroffen daterend uit de Romeinse tijd.9 Op grond hiervan is geconcludeerd 

dat het mogelijk de noordwestelijke randzone van een inheems-Romeinse 

nederzetting betreft, waarvan de bewoningskern meer naar het oosten moet zijn 

gelegen. De aangetroffen sporen waren in hoge mate verstoord en de vindplaats werd 

niet behoudenswaardig geacht. 

Eind 2006 heeft het bureau Monumentenzorg & Archeologie van de gemeente Leiden 

een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in de vorm van proefsleuven op vier 

locaties in Leeuwenhoek (Figuur 2.4; onderzoeksmelding 18.129). Twee locaties, ten 

noorden en ten zuiden van het huidig onderzoeksgebied, waren al eerdere door RAAP 

onderzocht. Eén locatie was niet eerder onderzocht en ligt direct ten oosten van het 

onderzoeksgebied. 

8  Deunhouwer 2005, 19.
9  Van Domburg & Brandenburgh 2008a.
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Op de locatie ten zuiden van het onderzoeksgebied is één proefsleuf gegraven, 

waarbij geen sporen zijn aangetroffen.10 De bovenste 0,8 m bleek verstoord. De 

locatie ten noorden van het onderzoeksgebied was verstoord tot ca. 0,8 m –Mv. Er 

zijn geen antropogene sporen aangetroffen. Wel bleek in het noordwesten van het 

onderzoeksterrein een hoger gelegen zandige laag aanwezig. Bewoning werd hier 

mogelijk geacht, maar is niet aangetroffen.

Op de locatie grenzend aan de oostzijde van het onderzoeksgebied zijn drie 

proefsleuven gegraven. Hier was de bovengrond tot een diepte van 1,7 m –Mv 

verstoord en bestond uit een ophogingspakket en een oude bouwvoor. Onder de 

bouwvoor bevond zich de natuurlijke ondergrond, bestaande uit kleiig zand. Plaatselijk 

bevond zich tussen de bouwvoor en de natuurlijke ondergrond een 0,15-0,2 m 

dikke grijze laag die als een nazak van de bouwvoor is geïnterpreteerd. De aard van 

natuurlijke ondergrond wordt helaas niet beschreven. Het is niet geheel duidelijk 

in hoeverre het oorspronkelijk bodemprofiel bewaard is gebleven, hoewel bij de 

waardering wordt gesproken over een grotendeels door (sub-)recente ingrepen 

verstoorde bodem. In de grijze laag zijn alleen natuurlijke sporen aangetroffen. Wel 

werd een (post-)middeleeuwse dierbegraving gevonden. Het overige vondstmateriaal 

kwam voornamelijk uit de bouwvoor en het ophogingspakket. 

2.3.3 Archeologische Monumentenkaart (AMK)

Er bevinden zich geen AMK-terreinen in of direct rond het onderzoeksgebied.

10  Van Domburg & Brandenburgh 2008b.
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Figuur 2.4 
Archis waarnemingen en onderzoeken 
(blauwe lijnen) op de IKAW. (Bron: RCE/Erfgoed 
Leiden e.o.).
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2.3.4 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)

Het plangebied valt op de IKAW (Figuur 2.4) binnen een gebied met een middelhoge 

trefkans op archeologische waarden. 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 kaart genoemd.11 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 dermate lokaal niveau als bij het hier gerapporteerde onderzoek en deze 

kan naar eigen zeggen dan ook slechts als richtinggevend worden gebruikt.12 Een 

gemeentelijke verwachting is veel gedetailleerder en daarom vaak meer geschikt. De 

IKAW is voor dit bureauonderzoek dus verder niet relevant.

2.3.5 Historisch kaartmateriaal 

Het onderzoeksgebied ligt buiten de singels van Leiden. Uit historisch kaartmateriaal is 

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

bebouwing meer heeft gestaan.13 Het 17e-eeuwse Pesthuis, buiten het plangebied,  

vormt de uitzondering en is zowel op de Topografische Militaire Kaart (TMK) van ca. 

1850 als op de 19e-en 20e-eeuwse Bonnebladen duidelijk aangegeven (Figuur 2.5 en 

Figuur 2.6). Op deze kaarten is ook te zien dat er in het onderzoeksgebied behalve een 

erfafscheiding of sloot geen bebouwing aanwezig is.

11  Deeben 2009, 11.
12  Deeben 2009, 5.
13  Deunhouwer 2005.
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Figuur 2.5 
Uitsnede uit de Topografische Militaire Kaart 
(TMK) van ca. 1850 met het plangebied in rood 
(bron: Kadaster).
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat er een kans bestaat 

op archeologische resten vanaf de Romeinse tijd. Deze verwachting is gebaseerd op 

de ligging van het onderzoeksgebied op een oude stroomgordel met een einddatering 

van de actieve fase in de Romeinse tijd en de aanwezigheid van (de periferie) van 

een Romeinse nederzetting in de nabijheid. Gezien het historisch kaartmateriaal en 

onderzoeksresultaten uit het verleden lijkt de kans op resten uit de middeleeuwen of 

Nieuw tijd minimaal. 

Eventuele sporen of vondsten kunnen zich binnen het hele onderzoeksgebied bevinden 

en worden verwacht onder de recente ophogingslagen en bouwvoor, op ca. 1,7 m –Mv. 

Gedacht moet worden aan sporen en structuren zoals huisplattegronden, waterputten 

en afvalkuilen, zoals deze bij een nederzetting kunnen worden aangetroffen. 

Vondstmateriaal kan bestaan uit zowel organisch als anorganisch materiaal. Deze 

eerste categorie zal vooral onder zuurstofarme condities bewaard zijn gebleven, zoals 

onder de gemiddelde laagste grondwaterstand. 

Het is onduidelijk in hoeverre sprake is van verstoringen. Uit het naastgelegen 

onderzoek zou kunnen worden opgemaakt dat het oorspronkelijk bodemprofiel 

grotendeels verstoord is. Mogelijk is de bodem ook tot op grote diepte afgeticheld. 
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Figuur 2.6 
Uitsnede uit het Bonneblad samengesteld tus-
sen 1900 en 1925 met het plangebied in rood 
(bron: Kadaster).
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Het verkennend veldonderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden 

van het landschap en de gespecificeerde archeologische verwachting nader aan te 

scherpen of controleren.

3.2 Methodiek 

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende fase van het IVO-Overig. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 3.3. De boringen zijn zoveel mogelijk verspreid 

geplaatst over het te bebouwen terrein, rekening houdend met de leidingen die 

parallel aan de sloot het noordelijk deel van het plangebied doorkruisen (Figuur 3.1). 

De boringen zijn ingemeten met een dGPS. Tegelijkertijd is de maaiveldhoogte met 

deze apparatuur bepaald. De geschatte meetfout bedraagt maximaal 2,5 cm. 

De boringen zijn uitgevoerd met behulp van handboorgereedschap. De boringen zijn 

tot maximaal 3,5 m –Mv uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm 

en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn in het veld beschreven 

volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijving (ASB) welke voldoet aan de 

NEN5104 norm. Alle grond uit de boorkern is door het snijden en verkruimelen met het 

blote oog onderzocht op archeologische indicatoren. De boorprofielen zijn als bijlage 1 

opgenomen achter in het rapport.

Deze methode is geschikt voor het in kaart brengen van de verwachte geologische 

afzettingen (oeverwal) en het opsporen van vondstrijke nederzettingsterreinen met 
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Figuur 3.1 
Boorpuntenkaart (bron topografie: 
OpenTopo).
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een intacte vondstlaag (doorsnede nederzetting vanaf ongeveer 25 m). Deze methode 

is niet geschikt voor het opsporen van nederzettingen zonder vondstlaag of kleine of 

vondstarme nederzettingen. Zeer lokale archeologische resten, zoals graven, greppels, 

rituele deposities, etc. zijn evenmin doorgaans niet op te sporen door middel van een 

booronderzoek.

3.3 Resultaten

Uit het booronderzoek komt een uniform beeld naar voren van de bodemopbouw van 

het plangebied. Van onder naar boven ziet de profielopbouw er al volgt uit:

De basis van het profiel wordt gevormd door een pakket matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus zand. Het zand is kalkrijk en bevat enkele kleilagen, wat plantenresten en 

grind. De top van het pakket bevindt zich op 3,35 m –Mv (3,26 m –NAP) en is alleen 

aangetroffen in boring 1, die iets dieper is doorgezet dan de overige boringen.

Daarboven bevindt zich een gelaagd pakket uiterst siltig lichtgrijze klei. Het pakket 

is doorgaans zeer kalkrijk en bevat ook kalkconcreties. De top van het pakket is 

afwisselend kalkrijk met concreties tot kalkloos. Daarnaast komen schelpenresten 

voor en her en der een spoor van plantenresten. Naar beneden toe wordt het pakket 

humeuzer en bevat het steeds meer zandlagen. De top van het pakket bevindt zich 

tussen de 1,25 en 1,4 m –Mv, ofwel 0,81 en 1,13 m –NAP. Er zijn geen sporen van 

bodemvorming aangetroffen of sporen die hierop wijzen, zoals bioturbatie.

De top van dit kleipakket gaat in alle boringen naar boven toe geleidelijk over in een 

sterk zandige, kalkloze klei met een dikte tussen de 25 en 45 cm. De kleur van deze 

laag wisselt sterk binnen het plangebied tussen (donker) grijsbruin en bruingrijs. Her en 

der bevindt zich een spikkel (bouw-)puin. 

Overal worden de voornoemde lagen afgedekt door een 0,8 tot 1,05 m dik pakket dat 

afwisselend bestaat uit zand en klei. In het pakket komen zand- en kleibrokken voor 

en zijn puinspikkels aangetroffen. In boring 4 en 5 bevindt zich in de top hiervan een 

0,25-0,30 m dikke bouwvoor. 

De enige afwijking in de vrij uniforme profielopbouw is te vinden in boring 5. Hier 

bevindt zich in de top van het uiterst siltige kleipakket een ca. 30 cm dikke kalkloze 

laag van matig fijn zand. In de overige boringen is dit pakket niet aangetroffen. 

3.4 Interpretatie 

Het zand aan de basis van het profiel dat in boring 1 werd aangetroffen, kan worden 

geïnterpreteerd als beddingzand. Op basis van het bureauonderzoek is het zand 

afkomstig van de kronkelwaard van de Oude Rijn. Afzettingen van de grote rivieren in 

de Rijn-Maasdelta worden gerekend tot de Echteld Formatie.

Daarboven bevindt zich een uiterst siltige klei die kan worden geïnterpreteerd als 

oeverafzettingen. Meestal bedekken deze afzettingen de beddingafzettingen. De 

naar onder toe oplopende hoeveelheid zandlaagjes passen binnen het beeld van een 

oplopend (fining upwards) profiel dat typisch is voor oeverwallen, waar steeds fijner 

materiaal op wordt afgezet naar mate de hoogte toeneemt. Ook deze afzettingen 
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worden tot de Echteld Formatie gerekend. Nergens zijn sporen van bodemvorming 

aangetroffen of aanwijzingen hiervoor.

 

In de oeverafzettingen bevindt zich ter hoogte van boring 5 een ca. 30 cm dikke 

laag zand die mogelijk kan worden geïnterpreteerd als het gevolg van een 

kleine oeverdoorbraak, vergelijkbaar met een crevasse. Als gevolg van de hoge 

stroomsnelheid van het water is hier grof materiaal afgezet (zand), zoals dat ook in 

een rivierbedding gebeurt. Soms kunnen deze “miniatuur beddingen” na de verlanding 

gunstige bewoningslocatie opleveren. In dit geval ontbreekt echter elk spoor van 

bodemvorming of andere aanwijzingen hiervoor.

Aan de top van de zojuist besproken afzettingen van de Echteld Formatie is overal een 

grijsbruine tot bruingrijze sterk zandige klei aangetroffen met puinspikkels. Deze laag 

wordt geïnterpreteerd als de oude bouwvoor. Hier bovenop bevindt zich een pakket 

met een zeer wisselende samenstelling die geen natuurlijke oorsprong kan hebben. 

Het gaat hierbij vermoedelijk om ophogingslagen die zijn aangebracht bij de aanleg 

van het Bio-Sciencepark.
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Conclusie en advies 

4.1 Conclusie

Het booronderzoek heeft de archeologische verwachting ten dele kunnen bevestigen. 

De ondergrond van het gebied wordt gevormd door de stroomgordel van de Oude Rijn 

in de vorm van oever-op-beddingafzettingen. In potentie zou hier Romeinse bewoning 

op aanwezig kunnen zijn geweest. De kans hierop lijkt, gezien de negatieve resultaten 

van naburig onderzoek in het verleden echter klein. 

Het is niet met zekerheid te zeggen of het originele profiel in de top van de 

oeverwalafzettingen nog deels intact is. Er zijn aanwijzingen dat deze top is verstoord 

door moderne ingrepen. Zo zijn nergens sporen van bodemvorming of bioturbatie 

aangetroffen.

Ook bij het door RAAP uitgevoerde booronderzoek op de terreinen rond het 

plangebied werden kleiige oeverafzettingen van de Oude Rijn gevonden, waarvan de 

top als gevolg van bodemingrepen in het verleden vrijwel geheel verdwenen is. Verder 

zijn in de enkele meters verderop gelegen proefsleuven van bureau Monumentenzorg 

& Archeologie geen bewoningsresten aangetroffen. De stratigrafie bleek ook hier niet 

intact en de bodemopbouw was grotendeels door (sub-)recente ingrepen verstoord. 

Overigens bleek de verstoringsdiepte bij dit onderzoek  tot 1,7 m –Mv te reiken: ca. 

30 cm dieper t.o.v. het maaiveld dan bij onderhavig onderzoek. Het verschil lijkt 

echter veroorzaakt door een verschil in maaiveldhoogte, aangezien de profielopbouw 

(ophogingslagen op een oude bouwvoor) wel overeen komt.

Hoewel het booronderzoek dus geen exact inzicht in de intactheid van het originele 

profiel geeft, lijkt er -in combinatie met de resultaten van eerder uitgevoerd 

onderzoek- sprake van een behoorlijke mate van verstoring. Indien ooit Romeinse 

resten aanwezig zijn geweest, zijn zij dus vermoedelijk verstoord. Gezien het historisch 

kaartmateriaal en de resultaten van aanpalend onderzoek is de kans op resten uit de 

middeleeuwen of Nieuw tijd verder als laag in te schatten.

4.2 Advies

In de ondergrond van het plangebied zijn oever-op-beddingafzettingen aanwezig, waar 

mogelijk vanaf de Romeinse tijd gebruik van is gemaakt. De kans op aanwezigheid 

van deze resten lijkt klein te zijn. Bovendien is de oude bodem naar verwachting door 

bodemingrepen in het verleden verstoord. Archol adviseert voor deze locatie daarom 

geen verder archeologisch onderzoek. Het aspect archeologie legt hier naar onze 

mening geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling.

 

Met betrekking tot deze aanbevelingen dient contact te worden opgenomen met het 

bevoegd gezag: Erfgoed Leiden en Omstreken (contactpersoon Mevr. M. Rietkerk).

4
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PDOK 2014).

Figuur 2.1 Geomorfologische kaart van het plangebied (rood) en omgeving (bron: 
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Bijlage 1 Boorkolommen

boring: ABL02-1
beschrijver: FS/PG, datum: 7-4-2016, X: 92.317,64, Y: 464.531,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,24, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Airbus, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: vst op -170

210 cm -Mv / 1,86 m -NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: grind

250 cm -Mv / 2,26 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, weinig hout en riet, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: grind

335 cm -Mv / 3,11 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: 
beddingafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: grind

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,26 m -NAP

boring: ABL02-2
beschrijver: FS/PG, datum: 7-4-2016, X: 92.301,71, Y: 464.547,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,44, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Airbus, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

70 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: verstikt?

90 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

125 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

140 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, schelpfragment, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 1,56 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

240 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, schelpfragment, spoor plantenresten, kalkconcreties, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

280 cm -Mv / 2,36 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, lichtbruingrijs, veel dunne siltlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,56 m -NAP
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boring: ABL02-3
beschrijver: FS/PG, datum: 7-4-2016, X: 92.281,85, Y: 464.535,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,39, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Airbus, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, zand- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

125 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgroengrijs, enkele siltlagen, schelpfragment, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: punt fosfaat

180 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

210 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele humus- en zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

235 cm -Mv / 1,96 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne humus- en zandlagen, schelpengruis, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: 
oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

270 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,61 m -NAP

boring: ABL02-4
beschrijver: FS/PG, datum: 7-4-2016, X: 92.281,93, Y: 464.554,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,31, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Airbus, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

125 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

140 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijs, kalkarm, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

150 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld
Opmerking: roest/fosfaat?

190 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele humus- en zandlagen, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

280 cm -Mv / 2,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,69 m -NAP
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boring: ABL02-5
beschrijver: FS/PG, datum: 7-4-2016, X: 92.257,57, Y: 464.542,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 0,27, precisie hoogte: 1 dm, 
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Airbus, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

25 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, zandbrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

105 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

140 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

145 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

175 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

210 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

260 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, veel dunne zandlagen, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Echteld

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,73 m -NAP
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