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Samenvatting 
De openbare ruimte van de Aalmarkt in Leiden wordt heringericht. Van te voren worden een 
aantal proefsleuven gegraven aan de Aalmarkt, Stille Rijn en Maarsmansteeg om de ligging van 
kabels en leidingen te bepalen. De locaties bevinden zich in de oudste delen van Leiden. De 
sleuven kunnen inzicht geven in de bodemopbouw van de Aalmarkt. Op basis hiervan is te 
bepalen of bij de toekomstige herinrichting van de Aalmarkt archeologisch waardevolle lagen 
verstoord worden.Tijdens de begeleiding zijn geen archeologische resten geconstateerd. Dit 
betekent niet dat in de ondergrond geen waardevolle archeologische resten aanwezig zijn. De 
sleuven zijn tot een bepaalde diepte uitgegraven hieronder kunnen wel degelijk oude resten 
aanwezig zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden tijdens toekomstige grondroerende 
graafwerkzaamheden. 
 
 



1 Inleiding 
In opdracht van de gemeente Leiden wordt de Aalmarkt en omgeving herontwikkeld voor de 
versterking en uitbreiding van het winkelgebied (Figuur 1). Ook de openbare ruimte van de 
Aalmarkt en omgeving wordt opnieuw ingericht. Voor de herinrichting zijn ter hoogte van de 
Aalmarkt en Stille Rijn proefsleuven gegraven om de ligging van leidingen en kabels te bepalen 
(Bijlage 1 en 2). Ditzelfde gebeurt ook op de Maarsmansteeg maar vanwege eerder 
archeologisch onderzoek is archeologische begeleiding in deze steeg niet meer nodig. 
Oorspronkelijk waren 13 sleuven gepland maar drie sleuven ter hoogte van de Stille Mare zijn 
vervallen. 
 
Volgens het bestemmingsplan ligt het plangebied in een gebied met archeologiewaarde 2 
(Figuur 2). Voor deze waarde geldt: 

• Indien de ingrepen groter zijn dan 25 m² en dieper reiken dan 50 cm –mv, dan is een 
vergunning nodig. 

• Aangezien de ingrepen in de huidige plannen ca. 651 m² van omvang zijn en tot 
maximaal 130 cm onder de bovenkant van de huidige vloer– mv reiken, is een 
vergunning nodig. 

 
Op basis van bovenstaande voorwaarden geldt een onderzoeksplicht. Daarom zijn de 
graafwerkzaamheden onder toezicht van een archeoloog begeleid. In dit briefrapport staan de 
bevindingen en advies beschreven voor toekomstige werkzaamheden. 
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 Figuur 1 Ligging van het plangebied 



2 Doelstelling en methodiek 
 
Doelstelling 
Het doel van de archeologische begeleiding is om eventuele archeologische resten te 
documenteren en ex situ  te behouden in de vorm van een rapportage. Daarnaast is ook 
documentatie van de bodemopbouw van belang om de verstoringsgraad van de ondergrond 
vast te stellen. Op basis hiervan is een advies te geven voor een eventueel vervolg onderzoek of 
vrijgave van het plangebied. 
 
Methodiek 
Vanwege de spoed was geen Programma van Eisen aanwezig. Het bevoegd gezag heeft van te 
voren wel een plan van aanpak opgesteld waarin de werkzaamheden en eisen zijn beschreven. 
Archol heeft tijdens de begeleiding alles gedocumenteerd volgens de kwaliteitsnormen van de 
Nederlandse Archeologie (KNA 3.3). 
 
De archeologische begeleiding duurde in totaal 3 dagen (7 februari, 10 en 17 april). Niet alle 
sleuven liggen op de locatie zoals van te voren ingepland (zie Bijlage 3). Dit had te maken met 
aanwezigheid van hekwerken, containers en auto’s. Deze sleuven zijn verlegd. Het uitgraven van 
de sleuven gebeurde aanvankelijk met een minigraver. Na klachten van omwonenden is 
hiermee gestopt en is in april alles met de hand uitgegraven. Eerst werd de bestrating 
verwijderd waarna de sleuf werd verdiept. De sleuven zijn ca 50 cm breed en in sommige 
gevallen was er hinder van grondwater wat de zichtbaarheid voor archeologie belemmerde. 
Voor nummering van de sleuven is gebruik gemaakt van de nummers zoals gebruikt voor de 
civieltechnische werkzaamheden. Daarom is begonnen bij put 4 omdat de sleuven 1-3 ter 
hoogte van de Stille Mare zijn afgevallen. De sleuven zijn met een GPS ingemeten en van de 
profielen zijn zo goed als mogelijk foto’s gemaakt. Uiteindelijk is voldoende informatie 
verzameld om een advies uit te brengen. 
 
3 Archeologische verwachting1 
In en om het plangebied heeft al veel archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Hierdoor is 
redelijk goed te voorspellen wat bij de werkzaamheden kan worden aangetroffen en hoe diep 
de archeologische resten liggen. 
De archeologische waarde voor het plangebied is op de huidige archeologische waardenkaarten 
hoog vanwege zijn ligging in de oudste delen van de stad. Leiden is ontstaan uit drie 
bewoningskernen waarvan de Breestraat, ontstaan in de 12e eeuw, er één is. Aan de overzijde 
van de Rijn lag Maredorp, dat in de 14e eeuw onderdeel ging uitmaken van de stad. De oudste 
bewoning wordt hier verwacht langs de Haarlemmerstraat, nabij de oevers van de Mare. 
 

                                                           
1 Rietkerk 2016 



 
Figuur 2 Uitsnede uit de archeologische waardenkaart van Leiden (bron: erfgoedleiden.nl). Zichtbaar in 
lichtblauw zijn de opgegraven gebieden: hier worden geen archeologische resten meer verwacht. In 
paars de gebieden waar verkennend onderzoek is uitgevoerd. Hier kunnen nog wel archeologische 
resten aanwezig zijn. In rood de gebieden waarvan de archeologische waarde hoog is. 

 
Aalmarkt 
De Aalmarkt is ontstaan in de 13e of 14e eeuw. Oorspronkelijk was de Rijn veel breder dan nu, 
maar al vrij vroeg in de stadsgeschiedenis is de bedding versmald en zijn er nieuwe kavels 
aangelegd aan een nieuw aangelegde straat langs het water. De landaanwinst vond plaats door 
het aanleggen van beschoeiingen en het storten van grote hoeveelheden afval. De vroegste 
fasen van deze activiteiten zijn gedetailleerd vastgelegd bij de opgravingen ter plaatsen van de 
Stadsgehoorzaal en de Catharinasteeg. De jongste fasen liggen onder de huidige straat en zijn 
nog maar sporadisch gedocumenteerd. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is de aanleg van 
rioleringen in de zogeheten Marktenroute archeologisch begeleid. Hierbij zijn over het gehele 
traject allerlei voorwerpen verzameld. In de zone tussen de rijstrook en de kademuren en ter 
plaatse van het aan te leggen verbindingsriool kunnen resten van beschoeiingen, kades en 
ophogingslagen aanwezig zijn.  
De kans is echter aanwezig dat de zone tussen de rijstrook en de huidige kade in het recentere 
verleden reeds vergraven is bij de aanleg van de kademuren.  
 
Catharinahof 
Dit gebied ligt direct ten zuidoosten van een terrein dat in 2007 volledig archeologisch is 
onderzocht. Recentelijk is ook een strook van 2 meter grenzend aan de noordwestzijde van het 
LVC-gebouw tot een diepte van 2 meter –mv onderzocht.  
Het gebied is vermoedelijk al vanaf de 13e eeuw bebouwd geweest. In 1421 werden de huizen 
aan de zuidoostzijde van de Waalse kerk aangekocht door het St. Catharinagasthuis. Voor die 



tijd zal er sprake zijn geweest van bebouwing op de achtererven van de huizen aan de 
Breestraat. Denk daarbij aan secreten, waterputten en kleine bijgebouwen en schuren. Deze zijn 
na de aankoop door het gasthuis gesloopt en het gebied grenzend aan de kerk werd ingericht als 
begraafplaats. 
Pas in de 19e eeuw is het terrein weer deels bebouwd: er verrees een gymzaal, die in 2007 is 
gesloopt en bovengronds bouwhistorisch gedocumenteerd.  
 
Maarsmansteeg 
Bij de aanleg van rioleringen in de Maarsmansteeg in 1996 is een archeologische begeleiding 
uitgevoerd. Hierbij is over de gehele lengte van de steeg een profiel ingetekend tot een diepte 
van 1 meter –mv. Uit de rapportage van dit onderzoek blijkt dat men bakstenen funderingen 
heeft aangetroffen in de steeg en dat deze waar mogelijk zijn blijven zitten. 
 
Stille Mare 
De Stille Mare is een aftakking van de Oude Rijn. Het zuidelijk deel (Stille en Lange Mare) kwam 
in 1355 binnen de stad te liggen en werd in 1953 gedempt. De Korte Mare kwam in 1611 binnen 
de stad te liggen. Het noordelijk deel buiten de singels werd in 1657 ten behoeve van de 
Haarlemmertrekvaart gekanaliseerd. De Stille Mare is in 1953 gedempt.  
 

 
Uitsnede uit de stadsplattegrond van Van Campen uit 1879.  
 
 
 
 



4 Resultaten archeologische begeleiding 
 
Bodemopbouw 
In de profielen van de sleuven zijn hoofdzakelijk twee lagen te onderscheiden (Bijlage 3). 

• Grof geel zand dat direct onder de straatstenen ligt (Figuur 3). Dit materiaal is zeer 
recent aangebracht en bedoeld als stabilisatie voor de huidige straten. In enkele 
gevallen bestond het profiel volledig uit dit zand. Op deze locaties is de ondergrond vrij 
recent verstoord. Deze laag is als zeer recente ophogingslaag te interpreteren. 

• Een geroerd zandig kleipakketof ophogingslaag, soms humeus vanwege de 
aanwezigheid van gekapte boomstronken (Figuur 4). Deze laag is grijsblauw van kleur en 
heeft een vlekkerig uiterlijk. Vondsten zijn in deze laag niet aangetroffen, alleen in put 
10 bevatte de laag bouwpuin. Vanwege het ontbreken van vondsten is deze laag lastig 
te dateren. Het is mogelijk dat het hier om een historisch geroerde laag gaat waar 
archeologische resten in- of onder te verwachten zijn. Deze laag is aangetroffen in de 
sleuven 7 t/m 11 (bijlage 3). De diepte varieerde van ca. 35 cm –mv tot 45 cm –mv. Bij 
de opgraving aan de Aalmarkt zijn meerdere ophogingslagen tussen ca. 0,50 m –NAP tot 
-3,0 m NAP. De aangetroffen laag in de putten 7 t/m 11 ligt ongeveer op het bovenste 
niveau van de Aalmarkt opgraving (ca. 0,45 m –NAP). Het kunnen dezelfde 
ophogingslagen zijn als de Aalmarkt opgraving. Dit is alleen zeer lastig vast te stellen, 
interpretatie van de lagen in de kleine sleuven is vrijwel onmogelijk. In put 8 bevindt zich 
onderin mogelijk nog een donkere laag (ca. 0,80 cm –mv). Dit kon niet goed worden 
vastgesteld vanwege de smalle sleuven waarin het lastig was de profielen goed af te 
steken. 

 
In bijlage 3 zijn de bodemprofielen beschreven net als de ontgravingsdiepte per put. Deze 
varieert van 0,40 cm –NAP tot 0,95 cm –NAP. Alleen put 13 ligt hoger omdat deze deels op de 
helling Visbrug ligt. 
 



 
Figuur 3 Profiel met alleen grof zand in sleuf 12 



 
Figuur 4 Profiel met straatstenen, daaronder grof zand en daaronder zandig klei (geroerd) in put 10 

 
Archeologie 
In geen enkele sleuf zijn archeologische sporen geconstateerd, wel is een mogelijk archeologisch 
niveau in de vorm van een historisch geroerde- of ophogingslaag laag aangetroffen (put 7 t/m 
11). De laag ligt op ca. 40 cm -mv. Mogelijk is deze ophogingslaag te koppelen aan de Aalmarkt 
opgraving. In de sleuven zijn in totaal vijf spoornummers uitgedeeld. Het gaat in alle gevallen om 
(sub)recente sporen. Ter hoogte van de Aalmarkt zijn drie houten damwanden gevonden (S9.1, 
S8.3 en S7.4). Ze zijn 8 cm breed en liggen op een diepte van ca. 50 cm –mv. De damwanden 
liggen parallel aan het hoofdriool onder de Aalmarkt. Ze zijn waarschijnlijk tijdens de aanleg van 
het riool ingegraven om inklappen van de damwanden te voorkomen. Mogelijk is ook de hoge 
grondwaterstand destijds een probleem geweest. Tijdens de archeologische begeleiding stond 
het water in de Rijn ca 30 cm –mv. De onderkant van het riool ligt ca. 2,5-3 m onder het huidige 
straat niveau. 
 
Naast de damwanden is nog een betonnen plaats aangetroffen op ca. 70 cm –mv (S9.2). Aan de 
overzijde van de Rijn lag direct achter de kade een betonnen wand, waarschijnlijk ter 
versteviging van die kade (S5.5). Tijdens de archeologische begeleiding zijn geen vondsten 
aangetroffen. 
 
 
 
 



 
Figuur 5 Damwanden ter hoogte van put 7, houden water uit drain tegen 

 
 
 



5 Conclusie 
Tijdens de archeologische begeleiding van de sleuven zijn geen archeologische sporen 
vastgesteld.  Alleen enkele recente sporen in de vorm van betonnen muurwerken en houten 
damwanden naast rioleringen zijn in de ondergrond aanwezig. In de profielen is naast een 
recente ophogingslaag in de vorm van grof zand een historisch geroerde- of ophogingslaag 
gevonden. In deze laag kunnen mogelijk archeologische resten aanwezig zijn. Bovendien kan op 
een dieper niveau ook waardevolle archeologie aanwezig zijn. In bijlage 3 is weergegeven wat de 
ontgraven diepte is geweest per sleuf. Tot op dat niveau is in ieder geval geen archeologie 
geconstateerd.  
 
Advies 
Voor het vervolgtraject van de herinrichting van de Aalmarkt wordt geadviseerd om tijdens de 
civieltechnische werkzaamheden een archeologische begeleiding uit te blijven voeren op de 
Aalmarkt. Dit geldt voor grondroerende werkzaamheden die plaats vinden op het niveau van de 
historisch geroerde lagen ter hoogte van put 7 t/m 11 Ook grondroerende werkzaamheden die 
dieper gaan dan de huidige ontgravingsdiepte moeten onder archeologische begeleiding worden 
uitgegraven. Dit geldt voor alle locaties. Archeologische opgravingen in de directe omgeving 
hebben aangetoond dat tot op een diep niveau archeologie aanwezig kan zijn. Het bekendste 
voorbeeld hiervan is de opgraving onder de nieuwbouw van de Stadsgehoorzaal. Bij deze 
opgraving bevonden archeologische resten zich tot een niveau van 3 m -NAP. Waaronder 
houten beschoeiing langs de Rijn.2 
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Bijlage 1 Locatie van de sleuven op de luchtfoto 
In rood zijn de sleuven en de betreffende putnummers aangegeven 
 

 



Bijlage 2 Locatie van de sleuven op de kadasterkaart 
In lichtblauw zijn de sleuven en de betreffende putnummers aangegeven 
 

 
 



Bijlage 3 Locatie van de sleuven met bijbehorende ontgravingsdiepte en bodemopbouw 
 

 

Put diepte NAP (m) diepte -mv (m) locatie bodemopbouw opmerkingen 
4 -0,60 0,60 hoek Stille Rijn / Stille Mare Tegen Subway aan veel leidingen en grof zand Middendeel niet gegraven ivm hekwerken 
5 -0,95 0,90 t.h.v. Stille Rijn 15 Vooral grof zand, ca 30 cm zandig klei (geroerd) Verlegd i.v.m. stelcomplaten 
6 -0,40 0,80 op hoek Aalmarkt/Kippenbrug Volledig grof zand Kolk onderin, sleuf niet verder verdiept 
7 
 

-0,40 
 

0,95 
 

t.h.v. achteringang Stadsgehoorzaal 
 

Tot 45 cm straatstenen en grof zand, daarna geroerd 
zandig klei, mogelijk ophogingslaag  

Drain, sleuf onder water door drain 
 

8 
 

-0,65 
 

0,60 
 

t.h.v. suitsupply/mcgregor 
 

Tot 45 cm straatstenen en grof zand, daarna geroerd 
zandig klei, mogelijk ophogingslaag 

Boomstronk in ondergrond 
 

9 
 

-0,70 
 

0,80 
 

t.h.v Aalmarkt 16-17A 
 

Tot 35 cm straatstenen en grof zand, daarna geroerd 
zandig klei, mogelijk ophogingslaag   

10 
 

-0,60 
 

0,80 
 

t.h.v. Aalmarkt 18 
 

Tot 40 cm straatstenen en grof zand, daarna geroerd 
zandig klei, mogelijk ophogingslaag 

Vanwege steigers niet goed in te meten met GPS 
 

11 
 

-0,40 
 

0,40 
 

t.h.v. Aalmarkt 18 
 

Tot 45 cm straatstenen en grof zand, daarna geroerd 
zandig klei, mogelijk ophogingslaag 

Sleuf verlegd, boomstronk in ondergrond 
 

12 -0,40 0,80 t.h.v. Waag Volledig grof zand   
13 1,0 0,65 t.h.v. ingang V&D / helling Visbrug Volledig grof zand Volledig grof zand vanwege Visbrug 

 
  



Bijlage 4 Profielfoto’s van putten met historisch geroerde lagen of ophogignslagen 
 

 
Put 7 met houten damwandje. Rechts van de damwand een mogelijke ophoginslaag, links insteek 
van het riool 
 

 
Put 8, onderin mogelijk een donkere laag. De grijze laag in het midden is betonpuin 
  



 
Put 9 
 

 
Put 10 
  



 
Put 11 
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