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Samenvatting

In opdracht van Janssen Biologics bv heeft Archol een archeologische opgraving 

uitgevoerd op een terrein aan de zuidzijde van perceel Einsteinweg 101 te Leiden. 

Aanleiding voor de opgraving zijn de plannen voor de inrichting van een vriezerpark op 

deze locatie. Voorafgaand aan de opgraving heeft een inventariserend veldonderzoek 

door middel van proefsleuven plaatsgevonden. Daarbij zijn resten van de voormalige 

boerderij Veldheim aangetroffen. Op basis van aangetroffen vondstmateriaal 

werd er vanuit gegaan dat de funderingen deels uit de late middeleeuwen (13e - 

14e eeuw) stammen. Op basis van de proefsleuven zijn de archeologische resten 

behoudenswaardig geacht. Omdat deze vanwege de voorgenomen ontwikkeling niet 

in situ behouden konden worden, was een opgraving noodzakelijk.

Tijdens de opgraving zijn de resten van boerderij Veldheim inderdaad aangetroffen, 

maar er zijn ook oudere sporen gevonden. De oudste sporen dateren uit de periode 

700-900 en betreffen enkele paalsporen, kuilen en greppels. Ook uit de periode 

1000-1300 zijn enkele grondsporen gevonden, waaronder een greppel waaruit 

aardewerk en botmateriaal verzameld is.

De stenen boerderij heeft zijn oorsprong in de tweede helft van de 15e of in 

de 16e eeuw. De boerderij is destijds grotendeels opgebouwd uit hergebruikte 

kloostermoppen uit de 12e of 13e eeuw. Op een gegeven moment is de boerderij 

afgebroken. Deze sloop hangt mogelijk samen met het Beleg van Leiden in 1573-1574, 

waarbij gebouwen rondom de stad werden afgebroken om te voorkomen dat de 

belegeraars zich in de panden konden verschansen. In de loop van de 17e eeuw is de 

boerderij opnieuw opgebouwd, waarna deze tot in de 20e eeuw bewoond gebleven 

is. In de loop van de eeuwen zijn er verschillende, kleinere, aanpassingen gedaan aan 

de boerderij, wat het een complex gebouw maakt om te dateren en te interpreteren. 

In 1965 is de boerderij afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van de 

Universiteit Leiden.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van Janssen Biologics bv heeft Archol een archeologische opgraving 

uitgevoerd op een terrein aan de zuidzijde van perceel Einsteinweg 101 te Leiden 

(Figuur 1.1). Aanleiding voor de opgraving zijn de plannen voor de inrichting van een 

vriezerpark op deze locatie.  

Het onderzoeksgebied ligt binnen het bestemmingsplan ‘Bio Science Park en station’. 

Bij ruimtelijke plannen dient in dit gebied archeologisch onderzoek uitgevoerd te 

worden indien de bodem verstoord wordt over een oppervlakte van meer dan 30 m2 

en dieper dan 30 cm (Waarde Archeologie 3). Bij de herinrichting worden deze criteria 

overschreden: de omvang van het terrein bedraagt ca. 4.000 m2 en de verstorende 

werkzaamheden reiken dieper dan 30 cm. De graafwerkzaamheden bestaan uit de 

aanleg van een sloot in het zuiden van het plangebied (tot 1,6 m –Mv), een oprit met 

parkeerterrein in het midden (o,7 m –Mv) en een kantoorgebouw met opslagkelder in 

het oosten (1 m –Mv, Figuur 1.2). De realisatie van de nieuwbouwplannen zal daarmee 

de bodem en de daarin aanwezige archeologische resten verstoren. Vooronderzoek 

heeft namelijk aangetoond dat in de grond de restanten van historische boerderij 

Veldheim bewaard zijn.1 

1  Goossens 2017a.
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Figuur 1.1 
Onderzoeksgebied.
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1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt ingeklemd tussen de Rijksweg A44 in het westen, de 

Niels Bohrweg in het noorden, de Einsteinweg in het oosten en een braakliggend 

bouwterrein in het zuiden (langs de Plesmanlaan/ Rijksweg N206). Het terrein maakte 

tot voor kort deel uit van de sportvelden van de Universiteit Leiden en was begroeid 

met bomen en struiken (Figuur 1.3). Deze begroeiing was ten tijde van het onderzoek 

nog deels op het terrein aanwezig.

Soort onderzoek: Opgraving (DO)

Projectnaam: Einsteinweg

Archolprojectcode: LEI1689

Gemeente code: 17EIN

ARCHIS-zaakidentificatienummer: 4032936100

Opdrachtgever: Janssen Biologics (dhr. J. Paap)

Bevoegd gezag: Gemeente Leiden, Erfgoed Leiden e.o. (drs. M. Rietkerk)

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 2-7 februari 2017 

Rapport gereed: 08-06-2018

Versie: 2.01 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag: drs. M. Rietkerk, Erfgoed Leiden en Omstreken

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Einsteinweg, Leeuwenhoekpark

Kaartblad: 30F

Coördinaten gebied: 91.230/ 464.703 (centrumcoördinaten)

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: ca. 4.000 m2; opgraving ca. 800 m2 

Huidig grondgebruik: struikgewas/ bomen

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: archeologisch depot van de gemeente Leiden

Geomorfologie: niet gekarteerd, bebouwde kom

Bodem: Mn15A-III (kalkrijke poldervaaggrond)

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet 1988, die op zijn beurt per 1 juli 2016 is komen te vervallen 

en een deels is overgegaan naar de Erfgoedwet. Deze wet regelt de omgang met het 

archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

Figuur 1.2 
Bouwtekening van het onderzoeksgebied 
met de geplande bodemingrepen.

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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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.

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). 

Voor het plangebied aan de Einsteinweg heeft reeds in 2006 een bureauonderzoek 

plaatsgevonden, welke in 2007 is opgevolgd door een booronderzoek (verkennende 

fase).2 Tijdens het booronderzoek werden een zogenaamde ‘vuile laag’ en enkele 

scherven middeleeuws aardewerk aangetroffen. Op basis van deze bevindingen 

werd op het terrein een nederzetting uit de middeleeuwen verwacht. Tevens 

werd er op basis van historische kaarten een boerderij uit de Nieuwe tijd 

verwacht. Om deze verwachting te toetsen is er eind 2016 een archeologisch 

proefsleuvenonderzoek (IVO-p, karterende en waarderende fase) uitgevoerd. Tijdens 

het proefsleuvenonderzoek zijn inderdaad de resten van een historische boerderij 

2  Jansen & Kruidhof 2008.
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Figuur 1.3 
Ligging van het onderzoeksgebied geprojec-
teerd op een luchtfoto met de situatie voor 
aanvang van het onderzoek (bron: PDOK).
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aangetroffen. Op grond van de bevindingen is de vindplaats behoudenswaardig 

geacht, er is behoud van de vindplaats geadviseerd.3 Dit selectieadvies is overgenomen 

door de gemeente Leiden. Besloten is om de bedreigde resten van de kern van de 

historische boerderij Veldheim ex situ te behouden door middel van een archeologische 

opgraving. 

Voorafgaand aan het onderzoek is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld.4 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de in dit PvE vastgestelde methodiek en de 

richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 4.0) Drs. 

M. Rietkerk van Erfgoed Leiden en Omstreken trad tijdens het onderzoek op als 

vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.

Het onderzoek is uitgevoerd tussen 2 en 7 februari 2017, door een team van Archol, 

aangevuld met een externe archeoloog en een stagiaire. Het veldteam werd vanuit 

kantoor door een projectleider ondersteund. Tijdens het veldwerk is er eenmaal een 

bouwhistoricus langs geweest en ook bij de uitwerking en rapportage zijn verschillende 

specialisten betrokken (Tabel 1.2). 

Naam Functie Bedrijf

J. Aal MA veldarcheoloog; specialist zoöarcheologie Archol bv

R. Boter bouwhistoricus Moned bouwhistorisch onderzoek

drs. T.A. Goossens projectleider; redactie Archol bv

prof. dr. T. Goslar specialist 14C Poznan Radiocarbon Laboratory

E.E. van Hees BA specialist archeobotanie Universiteit Leiden

drs. M.E. Hemminga veldwerkleider Archol bv

J. van der Leije MA veldarcheoloog; uitwerking sporen/structuren Archol bv

J. Reiff stagiaire Universiteit Leiden

F. van Spelde MA specialist aardewerk; bouwmateriaal Archol bv

drs. F. Stevens veldarcheoloog

drs. D. Stiller specialist glas

drs. A.C. van der Venne specialist Nieuwe tijd/ bouwkunde Kerament

drs. I.M. van Wijk veldarcheoloog Archol bv

 

3  Goossens 2017a.
4  Goossens 2017b.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam. 
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Onderzoekskader

2.1 Landschappelijk kader

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 2.1). In een strook aan weerszijden van de 

Oude Rijn komen tevens fluviatiele klei- en zandafzettingen voor met grosgronden 

(Figuur 2.1 en Figuur 2.2). In West-Nederland werd de sedimentatie direct of indirect 

beïnvloed door de zeespiegelstijging. In de loop van het Holoceen, vanaf ca. 5.000 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 werden zand en klei afgezet dat tot het Wormer laagpakket van de 

Formatie van Naaldwijk wordt gerekend. Verder landinwaarts trad als gevolg van de 

zeespiegelstijging veenvorming op (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 4.400 v. Chr., waarbij de bedding van de rivier zich regelmatig 

verlegde met aan weerzijden van de actieve geul oever- en achter de oeverwallen 

kreek- en geulsystemen.5

Het onderzoeksgebied ligt op stroomgordelafzettingen van de Oude Rijn. In 

Figuur 2.1 wordt dit vereenvoudigd weergegeven door een onderscheid 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 sommige 

nog actief waren in de vroege middeleeuwen, terwijl andere aan het verlanden 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 2.2). Het plangebied 

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

van oudere stroomgordels 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 stroomgordel 

(gedurende de middeleeuwen) zijn oudere bewoningssporen vermoedelijk geërodeerd. 

Binnen het onderzoeksgebied en aangrenzende plangebied Kop van Leeuwenhoek 

zijn tijdens karterend booronderzoek in 2007 met name kalkrijke lagunaire en/of 

kwelderafzettingen aangetroffen. Uit het proefsleuvenonderzoek in het Kop van 

Leeuwenhoek plangebied blijkt er inderdaad een noord-zuid georiënteerde geul 

centraal op het terrein aanwezig. De exacte aard van de geul is niet duidelijk, maar 

aangenomen wordt dat deze al voor aanvang van de middeleeuwen is verland. Boven 

de zandige geulafzettingen bevindt zich een matig siltig kleipakket, dat tijdens het 

proefsleuvenonderzoek als oeverafzettingen is geïnterpreteerd. Onder invloed van 

5  Berendsen & Stouthamer 2001.

2
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 Figuur 2.1 
Uitsnede van de cultuurhistorische atlas met 
ligging van het onderzoeksgebied (rood) op 
de geul- en stroomgordelafzettingen van de 
Rijn (bron: Alterra).
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bewoning is de top van deze oeverafzettingen verrommeld en daarbij omgevormd tot 

een bruingrijze laag van zandige klei. 

2.2 Archeologisch kader

2.2.1 Omgeving van het onderzoeksgebied

De zone ten noorden van de Oude Rijn vormde vanaf de ijzertijd een aantrekkelijke 

bewoningslocatie, zo blijkt uit de verschillende archeologische vindplaatsen die 

hier aangetroffen zijn.6 Eén van de oudere vindplaatsen bevindt zich direct ten 

westen van de Darwinweg. In 2005 en 2006 heeft de gemeente Leiden hier een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, waarbij sporen en vondsten uit de Romeinse tijd 

zijn aangetroffen.7 Tijdens een begeleiding van de aanleg van een waterpartij ten 

oosten van de Darwinweg in 2016 zijn in dit gebied ook aanwijzingen voor oudere 

bewoning uit de late ijzertijd gevonden in de vorm van aardewerk.8 Verder naar 

het westen liggen de bekende Romeinse vindplaatsen Valkenburg de Woerd en het 

castellum van Valkenburg. 

6  Jansen & Kruidhof 2008, 9.
7  Hamburg 2007.
8  Tijdens de Field school van de Universiteit Leiden. Archol werkt de bevindingen van de 

begeleiding momenteel uit.
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Meer uit 1952 met de ligging van het onder-
zoeksgebied.
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In de vroege middeleeuwen, de Merovingische periode, bevond zich een grote 

nederzetting op het terrein Oegstgeest – Nieuw Rhijngeest (Figuur 2.3). Hier is in het 

afgelopen decennium ca. 10 ha opgegraven door verschillende instanties. Richting het 

zuidwesten (en vermoedelijk ook het oosten) heeft de bewoning zeer waarschijnlijk tot 

buiten het opgegraven terrein doorgelopen.9 Andere vroegmiddeleeuwse vindplaatsen 

uit de regio betreffen Leiden Boshuizerkade en Katwijk-Zanderij.10

Behalve een nederzetting uit de Merovingische tijd heeft de vindplaats Oegstgeest 

Nieuw Rhijngeest ook bewoningssporen uit de volle middeleeuwen opgeleverd. Deze 

bevonden zich in het westen van de opgraving en kunnen eveneens een vervolg in 

zuidwestelijke richting hebben. Direct ten zuiden van onderhavig onderzoeksgebied 

zijn in plangebied Kop van Leeuwenhoek verkavelingsgreppels en bewoningssporen, 

waaronder kuilen en paalsporen, uit de volle middeleeuwen aangetroffen (10e – 13e 

eeuw).11 Ook direct ten zuiden van de Plesmanlaan zijn bij een proefsleuvenonderzoek 

kuilen, greppels en sloten uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen.

9  De Bruin in voorbereiding.
10  Velde 2008.
11  Goddijn 2016.
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Figuur 2.3 
Ligging van recent uitgevoerde onderzoeken 
in de directe omgeving van het onderzoeks-
gebied.
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2.2.2 Onderzoeksgebied

In 2007 heeft RAAP een bureau- en inventariserend booronderzoek uitgevoerd in 

het onderzoeksgebied.12 Hierbij zijn in verschillende boringen direct ten zuiden van 

het onderzoeksgebied handgevormd aardewerk (ijzertijd – middeleeuwen), gedraaid 

aardewerk (volle middeleeuwen), houtskool en puin aangetroffen. Deze resten zijn in 

verband gebracht met volmiddeleeuwse bewoning en met boerderij Veldheim uit de 

Nieuwe tijd. Het materiaal bevond zich in een vuile laag op 55-80 cm –Mv, direct onder 

de bouwvoor. Deze grijze laag is geïnterpreteerd als een cultuurlaag, die in de meeste 

boringen verdwenen is.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek in 2016 zijn resten van de woonstalboerderij 

Veldheim aangetroffen. Er is muurwerk aangetroffen, dat uit de 19e of 20e eeuw 

kan dateren. Het muurwerk kan echter ook bij oudere fasen uit de Nieuwe tijd 

(16e-18e eeuw) horen. De oudste aardewerkvondsten wijzen zelfs (indirect) op een 

bewoningsfase die terug kan gaan tot de late middeleeuwen (13e-14e eeuw). Het is 

mogelijk geacht dat onder de funderingen nog resten van een laatmiddeleeuwse 

bouwfase bewaard zijn. Het is echter ook mogelijk dat deze oudste bewoning zich 

elders binnen, of zelfs buiten de grenzen van het onderzoeksgebied bevindt. In dit 

opzicht is de vindplaats mogelijk ook te relateren aan de volmiddeleeuwse vindplaats 

die in het aangrenzende plangebied Kop van Leeuwenhoek is aangetroffen. Behalve 

muurresten zijn in één van de proefsleuven ook greppels aangetroffen, die als 

verkavelingsgreppels rondom boerderij Veldheim worden gezien.

2.3 Historisch kader13

Het onderzoeksgebied ligt buiten de singelstructuur van Leiden. Historische bronnen 

wijzen uit dat er in het kader van het Beleg van Leiden in 1573-1574, maar ook al kort 

daarvoor, bouwwerken in het buitengebied van de stad zijn gesloopt. Sinds het beleg 

werd namelijk een bebouwingsvrije zone van 500 roeden (1.883,5 m) rondom de 

stadsmuur/ wallen ingesteld, om te voorkomen dat de Spaanse belegeraar zich in de 

bouwwerken ging verschansen om vanuit daar de stad te bestoken. Later werd deze 

zone verruimd naar 800 roeden. Volgens Van Oerle14 vormde de weg van ’s-Gravenhage 

naar Amsterdam die ten oosten van boerderij Veldheim ligt, de grens van de 

bebouwingsvrije zone (500 roeden, Figuur 2.4).

Uit de periode kort voor en na het beleg zijn geen of nauwelijks gedetailleerde kaarten 

beschikbaar van het gebied. Op de kaart van Jacob van Deventer uit 1545 valt het 

onderzoeksgebied net buiten de kaart. Het onderzoeksgebied is wel zichtbaar op een 

kaart van de belegering van de stad Leiden uit 1574. Op deze (weinig gedetailleerde) 

kaart is geen bebouwing te herkennen ter hoogte van het onderzoeksgebied (Figuur 

2.5) en ook op een iets jongere kaart uit 1615 is geen bewoning zichtbaar (Figuur 

2.6). Op de kaart uit het Kaartenboek van het Rijnland uit 1746 zien we voor het eerst 

wel een erf ingetekend (Figuur 2.7). Mogelijk kan hieruit worden opgemaakt dat de 

boerderij tussen 1615 en 1746 (weer) is opgebouwd.

12  Jansen & Kruidhof 2008.
13  Paragraaf deels overgenomen uit Goossens 2017a.
14  Van Oerle 1975, 232-236.
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Figuur 2.4 
Kaart van Leiden en omgeving met daarop 
(in rood) de bebouwingsvrije zone van 500 
roeden (bron: Van Oerle 1975). Het onder-
zoeksgebied is met een gele ster weerge-
geven.

Figuur 2.5 
Kaart van de belegering van Leiden, 1574 
(bron: erfgoedleiden.nl).
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Figuur 2.6 
Kaart van Fl. Balthasar, B. 
Florisz. Van Berckenrode 1615 
(bron: Nales & Wilbers 2010).

Figuur 2.7 
Uitsnede van het Kaartenboek van het Rijnland 
(1746). De boerderij in rood omcirkeld.
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Op de jongere Kadastrale minuutkaart van 1811-1832 valt het onderzoeksgebied 

grotendeels samen met een bewoond kavel, bestaande uit een huis en enkele 

bijgebouwen (Figuur 2.8).Ook jongere kaarten wijzen uit dat hier (vanaf tenminste 

1811) een boerderij heeft gestaan: boerderij Veldheim. Deze boerderij is tot in de 

jaren ‘60 van de vorige eeuw bewoond (Figuur 2.9) en was in de laatste jaren een stuk 

uitgebreider dan op de kadastrale minuut is ingetekend. Ten noorden van het oudere 

hoofdgebouw zijn enkele extra gebouwen voor bewoning en opslag aangebouwd. In 

2004 heeft een oude medewerker op de boerderij, dhr. Paul Slootweg, een plattegrond 

van de indeling van het woonhuis en de aanpalende stallen en hooimijt getekend, 

waardoor we inzicht hebben in de indeling van de boerderij in de 20e eeuw (Figuur 

2.10).15

In mei 1940 hebben rondom boerderij Veldheim enkele gevechtshandelingen 

plaatsgevonden.16 In de nabijheid van de boerderij heeft een Duits duikbombardement 

plaats gevonden en in de moestuin is een Nederlandse mitrailleuropstelling aanwezig 

geweest. Uiteindelijk moest de boerderij wijken voor nieuwbouw van de Universiteit, 

waarbij tevens de indeling van het landschap en infrastructuur werd aangepast. 

Kaarten vanaf 1811 tot en met begin jaren zestig van de vorige eeuw tonen dat de oude 

verkaveling lange tijd ongewijzigd gebleven is. 

15  Witte Weekblad Oegstgeest, 16 februari 2005.
16  Brandhof 2015.

Figuur 2.8 
Uitsnede van de (gegeorefereerde) minuut-
kaart uit 1811-1832 met begrenzing van het 
onderzoeksgebied (rood).
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Figuur 2.9 
Boerderij Veldheim in 1950, vooraanzicht 
vanuit het zuidoosten. Op de voorgrond is 
het woonhuis te zien, met daarachter de 
langgerekte stallen (bron: Witte Weekblad 
Oegstgeest 48, week 16/754).

Figuur 2.10 
Indeling van boerderij Veldheim in de 20e 
eeuw, opgetekend door Paul Slootweg (bron: 
Witte Weekblad Oegstgeest, 16 februari 2005). 
Rechts is de indeling van het hoofdgebouw 
te zien: boven een woondeel (woon-, voor-, 
slaapkamer,  keuken en kantoor) en onder een 
staldeel (koeienstal, kippenren en gierkelder).
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Onderzoeksmethodiek

3.1 Doel

In het PvE staat het doel van de opgraving beschreven als een zo compleet mogelijk 

beeld krijgen van de oudste bewoningsfasen van boerderij Veldheim, zowel in bouw 

als bedrijfsfunctie, in relatie tot het omliggende platteland enerzijds en de stad 

Leiden anderzijds. De aandacht dient zich vooral te richten op de oudste kern van de 

boerderij.17 

3.2 Onderzoeksthema’s 

Archeologisch onderzoek in Leiden dient ingebed te zijn in de onderzoeksthema’s 

die zijn verwoord in de onderzoeksagenda Archeologie en Bouwhistorie Leiden 

2013. Uitgangspunt hierbij is de aansluiting bij de Nationale en Provinciale 

onderzoeksagenda. Daarnaast heeft de gemeente een aantal thema’s opgesteld die 

typisch zijn voor de regio rondom Leiden of voor de stad als bestuurlijke en politieke 

eenheid. In de Leidse onderzoeksagenda wordt veel aandacht besteed aan de 

landschappelijke ontwikkelingen en de relatie met de bewoning in het gebied. Voor het 

huidige onderzoek zijn de volgende vraagstellingen van belang:

Volle en late middeleeuwen (1050-1500)
Uit recente publicaties ontstaat al een beeld van de bewoningsgeschiedenis en 

nederzettingssystematiek in het Rijnmondgebied vanaf de vroege middeleeuwen. Al 

in de loop van de vroege middeleeuwen zijn er aanwijzingen voor de invloed van de 

nederzettingskernen op het achterland binnen de gemeente Leiden, zoals de aanvang 

van de ontginning. Na 1050 werd de ontginning van het achterland voortgezet. Om 

processen zoals het opschuiven en verplaatsen van bewoningskernen te begrijpen, is 

het noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van het verloop en de omvang van 

de ontginning. En om meer te weten te komen over de mogelijke herkomst van de 

kolonisten, is het ook belangrijk om inzicht te verkrijgen in de plattegronden van de 

boerderijen.

Nieuwe tijd (1500-heden)
De bouwhistoricus onderzoekt aan de hand van de toegepaste materialen en 

constructies gebouwen en kan op basis daarvan de bouwgeschiedenis vaststellen. 

Naar de ontwikkeling van de toepassing van bouwmaterialen en constructies in de 

gemeente Leiden is nog beperkt onderzoek gedaan. Er is daarom grote behoefte 

aan inzicht hoe er in deze tijdsperiode is gebouwd en hoe dit zich verhoudt tot 

het regionale en (inter-)nationale kader. Dit geldt niet alleen voor de wijze waarop 

gebouwd werd (bijv. variaties in metselverbanden) maar ook voor de gebruikte 

grondstoffen (vorm, samenstelling, herkomst). Mogelijk vallen in dit opzicht binnen de 

gemeente ook verschillen op tussen het stedelijke en landelijke gebied.

De onderzoeksvragen in het PvE richten zich enerzijds op het verkrijgen van 

een beeld van de kolonisatie van het achterland binnen de (huidige) gemeente 

Leiden en anderzijds op de bouwhistorie van de boerderij. De ontdekking van een 

laatmiddeleeuwse bewoningsfase met steenbouw heeft in de evaluatiefase van het 

17  Goossens 2016b, 12.

3
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onderzoek geleid tot enkele aanvullende vraagstellingen. Alle onderzoeksvragen zijn te 

vinden in bijlage 1.

3.3 Onderzoeksstrategie

Het onderzoeksgebied is ca. 4.000 m2 groot. Het proefsleuvenonderzoek en de 

historische kaarten wijzen uit dat de bebouwing van Veldheim zich vooral in het 

midden en oosten van het terrein concentreert. Rekening houdend met de omvang 

van het gebouw op de historische kaart enerzijds en de niet bedreigde groenstrook 

met bomen aan de zuidzijde van het terrein anderzijds, is in het PvE uitgegaan van een 

opgravingsvlak van 800 m2. Uiteindelijk is 607 m2 aangelegd; het noordoostelijke deel 

is afgevallen vanwege de aanwezigheid van een datakabel en enkele stelconplaten. 

In het uiterste westelijke deel van het terrein is een moderne gierkelder aangetroffen, 

opgebouwd uit bakstenen en afgedekt met betonplaten. De kelder was ca. 5 x 5 m en 

stond vol water. Vanuit veiligheidsoverwegingen heeft de opdrachtgever de kelder 

direct laten slopen. Deze recente kelder is verder niet onderzocht of opgemeten. 

Het terrein is middels één opgravingsput onderzocht, waarbij er twee vlakken zijn 

aangelegd (Figuur 3.1):

· Het eerste sporenvlak (607 m2) is aangelegd direct onder de verstoorde 

bovengrond, in de top van de oeverafzettingen, waarop de resten van boerderij 

Veldheim zichtbaar zijn.
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Figuur 3.1 
Ligging van de opgravingsvlakken, de pro-
efsleuven, profiel 3 van de opgraving en de 
globale ligging van de kelder.
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· Het tweede vlak betreft een controlevlak daaronder dat gericht was op oudere 

sporen van een laatmiddeleeuwse voorganger van de boerderij of oudere sporen. 

Vlak 2 is over een oppervlak van 285 m2 aangelegd.

3.4 Methodiek veldwerk

Het onderzoek is uitgevoerd conform de KNA versie 4.0 en het PvE. Het graafwerk 

is uitgevoerd door een rupskraan met een gesloten bak met een glad snijvlak. Bij de 

graafwerkzaamheden is laagsgewijs verdiept, op aanwijzing van een senior-KNA-

archeoloog. Bij het verdiepen zijn vondsten per laag verzameld in vakken van 5 bij 

5 m en is systematisch gebruik gemaakt van een metaaldetector voor het opsporen 

van metalen voorwerpen. Het vlak is aangelegd op het niveau waarop de sporen 

zichtbaar werden. Waar muurwerk is aangetroffen is dit rondom vrijgegraven tot aan 

de onderkant van de funderingen, of tot er sporen zichtbaar werden. 

De sporenvlakken zijn digitaal ingetekend met behulp van een GPS. Daarnaast 

zijn overzichtsfoto’s gemaakt van de vlakken en zijn de grondsporen en coupes 

gefotografeerd. Van gebouwresten zijn tevens detailfoto’s gemaakt. Alle grondsporen 

zijn gecoupeerd en indien informatief getekend. Tevens zijn NAP-hoogtes genomen 

van het vlak en van de bovenkant van de gebouwresten. Het putnummer, de sporen, 

vondsten, etc. zijn doorgenummerd vanaf het proefsleuvenonderzoek, om verwarring 

bij de integratie van de onderzoeksgegevens te voorkomen.

Omdat de landschappelijke opbouw niet afweek van de waarnemingen uit het 

proefsleuvenonderzoek, is er slechts één extra profielkolom gedocumenteerd (Figuur 

3.1).  
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

4.1 Landschap en bodemopbouw

In aanvulling op de gedocumenteerde profielen uit het proefsleuvenonderzoek, is 

er één extra profiel gedocumenteerd. De landschappelijke opbouw komt overeen 

met het bestaande beeld van het onderzoeksgebied, op basis van het boor18- en 

proefsleuvenonderzoek.19 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in het meest oostelijke deel van het 

terrein zandige geulafzettingen aangetroffen. Dergelijke geulafzettingen zijn ook 

bij het onderzoek in het aansluitende onderzoeksgebied Kop van Leeuwenhoek 

aangetroffen.20 Tijdens dit onderzoek is vastgesteld dat er in het gebied meerdere 

kleine geulsystemen aanwezig zijn die door de oeverafzettingen heen snijden. 

Ditzelfde lijkt voor het onderzoeksgebied aan de Einsteinweg te gelden. De 

bodemopbouw in het centraal-zuidelijke deel van de opgraving blijkt hier van af te 

wijken. Tijdens het onderzoek zijn de geulafzettingen hier niet aangetroffen in het 

gedocumenteerde profiel (nr.3, Figuur 4.1). Alleen in een zone enkele meters ten 

noorden van het profiel blijkt sprake van een smalle, noordoost-zuidwest lopende geul 

(Figuur 4.2). Buiten de geul bestaat de ondergrond uit een pakket oeverafzettingen, 

waarin drie niveaus zijn herkend: onderin bevindt zich een lichtgrijs, siltig pakket 

18  Jansen & Kruidhof 2008.
19  Goossens 2017a.
20  Goddijn 2016, 21-22.

Figuur 4.1 
Bodemopbouw in profiel 3. Voor ligging, zie 
Figuur 3.1. Zie de lopende tekst voor een uit-
leg van de laagnummers.

4
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(S5030) met bovenin een zwak ontwikkelde donkergrijze  laklaag (S5025). Hierboven 

bevindt zich een ca. 15 cm dikke laag donkergrijs siltig zand (S5020), die naar boven toe 

geleidelijk overgaat in een lichtgrijs pakket siltig zand (S5010). 

Het bovenste deel van de bodem is geroerd. Onder een ca. 20 cm dikke bouwvoor 

(S5000) ligt nog een ca. 20 cm dikke, bruingrijze, vuile laag waarin baksteenpuin is 

aangetroffen (S5005). Het maaiveld bevindt zich rond 44 cm + NAP.

4.2 Relatie landschap en archeologie

Er zijn drie archeologische niveaus binnen de voornoemde bodemopbouw aanwezig. 

De muurresten en andere bouwelementen die met boerderij Veldheim in relatie 

worden gebracht, zijn aangetroffen in de top van de oeverafzettingen (S5010), direct 

onder de geroerde laag (S5005). De bovenkant van de muurresten bevindt zich globaal 

tussen 0,0 en 0,4 m + NAP.

Een tweede sporenniveau bevindt zich in de top van de donkergrijze siltige 

oeverafzettingen (S5020). De sporen van het onderste niveau werden zichtbaar 

onder de laklaag (S5025), in de top van S5030. De bovenkant van deze sporen bevindt 

zich tussen 0,1 en 0,4 m –NAP. De aanwezigheid van archeologische sporen op 

verschillende niveaus binnen de oeverafzettingen wijst er op dat het terrein gedurende 

de middeleeuwen enkele malen overstroomd is.
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Figuur 4.2 
Ligging van geulen binnen het plangebied en 
het zuidelijker gelegen plangebied Kop van 
Leeuwenhoek.
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Archeologische resultaten21

5.1 Inleiding

De opgraving heeft sporen van boerderij Veldheim en daarnaast ook oudere sporen 

opgeleverd (bijlage 2). De sporen die van vóór de oprichting van de boerderij dateren, 

bestaan uit paalsporen, kuilen en greppels. De sporen van de boerderij zelf bestaan 

voornamelijk uit bouwelementen zoals muren, vloeren, poeren en uitbraaksleuven. 

Daarnaast zijn grondsporen zoals kuilen en paalsporen aangetroffen die met de 

(bewoning van) de boerderij geassocieerd worden. Er is sprake van een complex 

bouwwerk, met verschillende bouwfasen en constructies (Figuur 5.1). Een aantal 

factoren bemoeilijkt het dateren van de verschillende sporen en bouwkundige 

elementen. Zo ontbreekt opgaand muurwerk en bestaan de meeste muurresten uit 

alleen funderingen, waarvoor vaak (her)gebruik werd gemaakt van oudere bakstenen. 

Bovendien kunnen meerdere baksteenformaten tegelijkertijd in gebruik zijn geweest 

en zijn voor de funderingen meestal geen gangbare metselverbanden gebruikt.22 

Op basis van de baksteenformaten, metselverbanden, het vondstmateriaal, enkele 
14C dateringen (bijlage 8) en de lokale stratigrafie is geprobeerd een fasering aan te 

brengen in de verschillende bewoningssporen en bouwelementen. Er zijn vijf fasen 

onderscheiden, die hieronder uitgebreid besproken worden.

De boerderij kon niet compleet vrijgelegd worden. Richting het westen kon het 

opgravingsareaal niet verder worden uitgebreid vanwege de aanwezigheid van een 

groenstrook met bomen die in de nieuwe plannen behouden blijft. De noordoosthoek 

kon niet worden vrijgelegd vanwege een aantal stelconplaten die niet verwijderd 

mochten worden en vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen.

21  Tijdens de uitwerking en het schrijven van dit hoofdstuk is verschillende keren contact  
geweest met A.C. van der Venne. Zij heeft het hoofdstuk gelezen en bijgedragen aan de 
interpretatie en datering van de verschillende sporen en bouwresten.

22  Jacobs 2011, 18.

Figuur 5.1 
Overzicht over een groot deel van de sporen 
van boerderij Veldheim. Foto richting het 
zuiden.
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5.2 Fase 1 (700-900)

De oudste sporen zijn aangetroffen onder de resten van boerderij Veldheim. Ze zijn 

te relateren aan de laklaag (S5025) die onder droge omstandigheden is gevormd. De 

sporen waren echter pas onder deze donkergrijze laag waar te nemen, in de top van 

het grijze, siltige oeverpakket (S5030; 0,2 – 0,4 m -NAP). De sporen bevinden zich in 

het westelijk deel van het onderzoeksgebied, binnen een areaal van ca. 12 x 14 m. 

De aangetroffen sporen bestaan uit twintig paalsporen, twee kuilen en drie greppels; 

structuren konden niet worden herkend (Figuur 5.2; Figuur 5.3). De paalsporen hebben 

dieptes tussen 4 en 48 cm, de opvulling van de sporen is grijs en in bijna alle gevallen 

gehomogeniseerd. De greppels betreffen smalle greppels met een breedte van 10 tot 

30 cm en een diepte tussen de 12 en 30 cm. Eén van de greppels (S115) kan worden 

beschreven als standgreppel: bij het afschaven van het spoor werden vier palen 

ontdekt onder de greppel. 

Uit één van de paalsporen (S132) zijn verkoolde zaden bemonsterd en 14C gedateerd. 

Dit leverde een datering op van 680-874 cal. n. Chr. (bijlage 8). Opvallend is dat de 

hele opgraving verder geen vondstmateriaal uit deze periode heeft opgeleverd. Ook 

tijdens het proefsleuvenonderzoek is geen materiaal uit deze periode gevonden. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn de vroeg middeleeuwse sporen zelf ook niet 

aangetroffen. Dit komt omdat er tijdens het proefsleuvenonderzoek voor gekozen 

is het aangetroffen muurwerk niet te verwijderen. Hierdoor kon er geen tweede vlak 

op een dieper niveau worden aangelegd. In proefsleuf 2, ten noordoosten van de 

opgraving, is het vroeg middeleeuwse niveau wel bereikt, maar hier waren geen sporen 

uit deze periode aanwezig. Mogelijk heeft de vindplaats oorspronkelijk doorgelopen 

in deze richting, maar de hier aangetroffen geul heeft eventueel aanwezige sporen 

in de bodem opgeruimd. De sporen beperken zich dus tot de zuidwesthoek van de 

opgraving en lopen naar alle waarschijnlijkheid door richting het zuiden, buiten de 

grenzen van de opgraving. 

De onderste laag van de oeverafzettingen (S5030) heeft op een dieper niveau 

geen aanwijzingen voor een oudere bewoning opgeleverd in de vorm een 

begroeiingshorizont en/of archeologische  vondsten (bv. houtskool of aardewerk). 
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Figuur 5.2 
Sporenkaart van fase 1 (700-900).
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Vermoedelijk was het gebied toen nog te nat (met regelmatig overstromingen) om in 

aanmerking te komen voor bewoning.

5.3 Fase 2 (1000-1300)

In het westelijk deel van het onderzoeksgebied bevindt zich een ca. 1 m brede greppel 

met een noord-zuid oriëntatie (S109, Figuur 5.5). De greppel snijdt zich in vanuit de 

top van oeverpakket S5020 (Figuur 4.1). De greppel heeft binnen de grenzen van 

het onderzoeksgebied een lengte van ca. 5 m en loopt richting het zuiden buiten 

de grenzen van het onderzochte terrein door. Op de bodem van de greppel bevindt 

zich een ca. 6 cm dikke, donkergrijze, humeuze laag. De laag is ontstaan doordat de 

greppel een tijdlang open heeft gelegen, waarbij plantenresten op de (natte) bodem 

zijn geaccumuleerd en zijn gaan rotten. Het bovenste deel van de greppel is opgevuld 

met bruingrijs kleiig zand (Figuur 5.5). Op basis van de homogene vulling lijkt de 

greppel dichtgeslibd en niet bewust gedempt. Verkoold graan onderuit de greppel 

dateert 894-1020 cal. n. Chr. (bijlage 8). In de greppel is ook kogelpotaardewerk, 

grijsbakkend aardewerk en Pingsdorf-aardewerk aangetroffen. Het kogelpotmateriaal 

en het Pingsdorf-aardewerk dateren uit de 10e tot de 13e eeuw, het grijsbakkend 

aardewerk uit de 12e tot de 15e eeuw. Op basis van de 14C datering en het aardewerk 

lijkt de greppel vanaf de 10e tot ten minste in de 12e eeuw in gebruik geweest te zijn. 

Ook greppel S110 wordt tot fase 2 gerekend. Het spoor heeft weliswaar geen vondsten 

opgeleverd en door een verstoring en puin in de bovengrond kon niet worden 

vastgesteld vanaf welk niveau de greppel insnijd. De oriëntatie komt echter overeen 

met die van S109 en de volmiddeleeuwse greppels in de proefsleuven bij Kop van 

Leeuwenhoek. De greppel wordt bovendien oversneden door enkele sporen van fase 4 

en 5.

Eén kuil en negen paalsporen zijn net als greppel S109 in de top van S5020 te 

voorschijn gekomen (0,0 – 0,2 m -NAP). Deze sporen hebben geen vondstmateriaal 

opgeleverd en zijn niet gedateerd. Op basis van de grijsbruine, vaak heterogene, 

opvulling en de stratigrafische ligging zijn ook deze sporen tot bewoningsfase 2 

gerekend. De sporen hebben een wisselende diepte tussen de 6 en 44 cm, er is geen 

patroon van een structuur te herkennen (Figuur 5.4).

Figuur 5.3 
Overzicht van het sporencluster van fase 1 
(700-900). Foto richting het noordwesten. 
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5.4 Fase 3 (vanaf ca. 1450)

De oudste sporen van boerderij Veldheim en die van de opvolgende bouwfasen zijn 

aangetroffen in de top van het bovenste, licht grijze oeverpakket (S5010), direct onder 

geroerde laag S5005 met bouwpuin (ca. 0,1 m + NAP). Voor de eerste steenbouwfase 

is gebruik gemaakt van kloostermoppen uit de 12e – 13e eeuw. Op basis van het 

metselverband (kruisverband) dateren de muren echter niet uit de 12e of 13e eeuw. De 

kloostermoppen zijn hergebruikt en de eerste fase van de stenen boerderij wordt op 

basis van het metselverband vanaf de tweede helft van de 15e eeuw gedateerd.

Zowel delen van de buitenmuren als enkele sporen van de binnendeling van deze 

oudste boerderijfase zijn bewaard (Figuur 5.6 en Tabel 5.1). In deze eerste fase van de 

boerderij lijken de 20e-eeuwse ligging en oriëntatie van het gebouw reeds beklonken. 

De lengterichting van het gebouw heeft al in de 15e eeuw een ONO-WZW oriëntatie. 

De boerderij is niet compleet vrijgelegd, de totale lengte is daarom niet bekend. Op 

basis van het opgravingsvlak bedraagt de lengte minimaal 17 m, de breedte 11,5 m. 

Op basis van de ligging van de muren van de jongere boerderijfase (zie fase 4) en 

de oversnijding van een fase 4-muur over een uitbraaksleuf (S51) uit fase 3 wordt 

aangenomen dat de boerderij op een gegeven moment is afgebroken. 
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Figuur 5.4 
Sporenoverzicht van fase 2 (1000-1300).

Figuur 5.5 
Doorsnede van greppel S109.
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De verschillende bouwelementen uit fase 3 worden nu afzonderlijk besproken.

Spoor Interpretatie

42 Zuidelijke buitenmuur

47 Noordelijke buitenmuur

51 Uitbraaksleuf, restant van tussenmuur S53

53 Restant tussenmuur

66 Inpandige kuil

99 Waterput

25-27, 29-32, 34, 36-39, 41 Paalsporen van een houten bijgebouw

Buitenmuur S42
Spoor 42 betreft de zuidelijke buitenmuur van de boerderij. De muur is over een 

lengte van ca. 16 m bewaard en is 55 cm breed. Mogelijk bestaat de muur uit twee 

verschillende bouwfase, de westelijke 11 m van S42 is namelijk anders opgebouwd 

dan de oostelijke 7 m. Beide muurdelen zijn echter opgetrokken uit kloostermoppen 

(30x14x7 cm). Van de westelijke 11 m zijn vijf baksteenlagen bewaard (5-lagenmaat 

41 cm), waarbij de onderkant op ca. 0,15 m + NAP ligt. Er is gebruik gemaakt van een 

kruisverband, dat in Leiden vanaf de tweede helft van de 15e eeuw voorkomt.23

Van de oostelijke 7 m zijn slechts een à twee baksteenlagen  bewaard, waarbij de 

onderkant op ca. 0,4 m + NAP ligt. De stenen liggen in twee parallelle rijen van 

bakstenen in strekkend verband, als zijnde een buiten- en een binnenschil. Tussen de 

twee rijen stenen bevindt zich een smalle open ruimte van ca. 10 cm breed, opgevuld 

met aarde. Mogelijk is de open tussenruimte toegepast om dure baksteen te besparen. 

Bij het gebruik van dergelijk kistwerk zijn meestal naar binnen stekende koppen 

aangebracht in de uitgespaarde ruimte, om verbrand tussen de bakstenen en het stort 

ertussen te krijgen. Dergelijke koppen zijn echter niet aangetroffen.

Ter hoogte van het oostelijke uiteinde maakt de muur een knik richting het noorden; 

dit is een restant van de oostelijke, kopse kant van de boerderij. Ter hoogte van de 

hoek is sprake van een onregelmatig metselverband met ad hoc geplaatste klezoren 

23  Orsel 2007, 15.
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Figuur 5.6 
Sporenkaart fase 3 (vanaf 1450).

Tabel 5.1 
Interpretatie van de sporen van fase 3 (vanaf 
1450).
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en drieklezoren. Pas vanaf de 15e eeuw worden klezoren systematisch toegepast. De 

westelijke kopse kant van de buitenmuur (en van het gebouw) is niet opgegraven: deze 

zuidwesthoek  van het gebouw ligt buiten de opgraving.

Buitenmuur S47
Muur S47 betreft een ca. 5 m lang deel van de oudste fase van de noordelijke 

buitenmuur, waar in een latere fase (zie fase 4, Figuur 5.11) een klampmuur tegenaan 

is gezet (S148). De muurfundering is één steen breed, ca. 30 cm breed en de 

onderkant van de muur bevindt zich op 0,5 m – NAP (Figuur 5.7). Er zijn vijf lagen 

bewaard (5-lagenmaat 38 cm), maar er is geen sprake van een duidelijk herkenbaar 

metselverband. Aan de zuidzijde is de muur verbonden met binnenmuur S53.

Binnenmuur S53 en S51
De overgang van het oostelijke naar het westelijke deel van muur S42 bevindt zich ter 

hoogte van een binnenmuur. Van deze binnenmuur is alleen de aanzet bewaard (Figuur 

5.8). De loop van de muur tekent zich echter nog af door de aanwezigheid van een 

uitbraaksleuf (S51). Mogelijk vormt dit restant van een binnenmuur de grens tussen 

het woon- en staldeel van de boerderij. Het zijn echter geen verdere aanwijzingen om 

deze aanname te staven. Tevens is onduidelijk of het woondeel zich in de oostelijke- 

of westelijke helft van het pand heeft bevonden. De aanzet van de binnenmuur staat 

in verband met het westelijk deel van muur S42. Onduidelijk is of ook het oostelijk 

deel van de muur hiermee in verband staat, omdat er precies op deze hoogte een 

boom heeft geworteld, waardoor hier enkele bakstenen van het oostelijk deel van S42 

ontbreken.

S53 vormt het noordelijk deel van de binnenmuur, die verbonden is met de noordelijke 

buitenmuur. Van S53 is over een lengte van ca. 1 m één laag stenen bewaard. De muur 

is één steen breed, waarbij gebruik gemaakt is van koppen.

Figuur 5.7 
In de voorgrond de buitenmuur S47. Tegen de 
achterkant van de muur (gezien vanaf de foto) 
is klampmuur S148 aangebouwd. Foto richt-
ing het zuidoosten.
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Inpandige kuil S66
In het westelijk deel van de plattegrond bevindt zich een ovale kuil van 0,75 x 0,6 m 

(Figuur 5.9). De kuil heeft een ovale doorsnede, een diepte van 22 cm en is homogeen 

opgevuld met grijsbruine sterk siltige klei met enkele lichtere brokjes. Een verkoolde 

gerstkorrel uit de kuil is gedateerd, wat een datering van 1449-1634 cal. n. Chr. heeft 

opgeleverd (bijlage 8). 

Bijgebouw
In het verlengde van muur S42 is aan de oostelijke zijde over een areaal van 5 x 5 m 

een cluster paalsporen aangetroffen. De sporen lijken deel uitgemaakt te hebben 

van de wand van een houten bijgebouw dat zich aan de oostelijke kopse kant van de 

boerderij bevonden heeft. De meeste paalsporen hadden in het vlak een rechthoekige 

doorsnede, de bovenkant van de sporen bevond zich rond 0,0 m NAP. In doorsnede 

waren de sporen ovaal tot rechthoekig, ze waren opgevuld met donkerbruin grijs 

tot grijs siltig zand met baksteenfragmenten (Figuur 5.10). In verschillende van de 

paalsporen zijn scherven aardewerk aangetroffen. Het meeste aardewerk heeft een 

ruime datering tussen de 15e tot 19e eeuw, één scherf van een steengoedkan dateert 

tussen 1400 en 1500. Ook omdat muur S40 uit fase 4 de sporen oversnijdt, is het 

aannemelijk dat het bijgebouw tot fase 3 gerekend kan worden.

Figuur 5.8 
Muur S42 met de aanzet van een tussenmuur. 
Foto richting het zuiden. De lagen strekkende 
stenen in het oostelijk deel van S42 zijn op 
deze foto niet te zien.

Figuur 5.9 
Doorsnede van kuil S66.
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Waterput
Ten slotte heeft zich ten westen van de boerderij een bakstenen waterput bevonden 

(S99). De vierkante put meet ca. 1x1 m, voor de bekisting is gebruik gemaakt van 

halve kloostermoppen en van rode bakstenen die op basis van afmeting (20,5x9,5x5 

cm) uit de tweede helft van de 14e of uit de 19e eeuw dateren. Gezien de combinatie 

met kloostermoppen ligt de 14e eeuwse datering van de bakstenen het meest voor de 

hand. De put is alleen in het vlak gedocumenteerd en niet verder opgegraven.

5.5 Fase 4 (vanaf ca. 1600)

Op een gegeven moment is de boerderij grotendeels gesloopt. Wanneer deze 

sloopt precies plaatsvond kan op basis van de archeologische gegevens niet worden 

vastgesteld. Na de sloop is een nieuwe boerderij gebouwd. De sloopt blijkt uit een 

verschuiving van de ligging van de muren tussen fase 3 en 4 (Figuur 5.11 en Tabel 5.2). 

De buitenmuren van fase 4 zijn net naast die van fase 3 gebouwd, waarvoor de muren 

van fase 3 dus eerst gesloopt moeten zijn. Daarnaast is er van de binnenmuur S51 van 

fase 3 alleen een uitbraaksleuf bewaard, waar een muur uit fase 4 dwars overheen 

gebouwd is (zie onder). 

Waarschijnlijk waren de fundamenten van de boerderij ten tijde van de herbouw 

nog zichtbaar, want de nieuwe boerderij is met dezelfde oriëntatie, op bijna precies 

dezelfde locatie gebouwd als de oude. De nieuwe boerderij is alleen iets naar het 

zuiden en oosten opgeschoven. Bovendien is de basis van fase 3 muur herbruikt om 

een klampmuur tegenaan te bouwen. Wanneer deze herbouw precies plaatsvond is 

onduidelijk, omdat de gebruikte baksteenformaten een ruime dateringsmarge van de 

15e tot de 19e eeuw kennen.

Figuur 5.10 
Doorsnede van paalspoor S26 van het bijge-
bouw. 
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Spoor Interpretatie

40, 69 Zuidelijke buitenmuur

50, 60, 58, 105, 177 Noordelijke buitenmuur

52, 57, 103 Binnenmuur

33 Uitbraaksleuf van oostelijke buitenmuur

50, 52, 57, 58 Keldermuren

102, 104 Ingang kelder

56 Schuurmuur?

148 Klampmuur

49 Tegelvloer

59, 60, 64 Muren en vleilaag van opslagruimte of aparte stal

101 Privaat

De verschillende bouwelementen uit fase 4 worden nu afzonderlijk besproken.

Buitenmuren
Zoals gezegd is de boerderij iets opgeschoven ten opzichte van de vorige fase. De 

buitenmuren bevinden zich iets ten zuiden van de oude buitenmuren. In het zuiden 

ligt deze nieuwe muur (S40) ca. 60 cm buiten de oude muur S42. De muurfundering is 

over een lengte van 13 m te volgen. Spoor 40 is aan de basis (0,1 m + NAP) max. 85 cm 

breed; er zijn max. vier lagen bewaard, die naar boven toe telkens smaller worden door 

middel van versnijdingen (Figuur 5.12). De muur is opgebouwd uit bakstenen met een 

formaat van 19x9x4 cm dat voorkomt vanaf ca. 1500.

Het westelijk deel van de boerderij is ca. 2,5 m smaller geweest dan het oostelijke deel. 

De zuidelijke buitenmuur springt hier namelijk naar binnen, in het westelijk deel wordt 

de buitenmuur gevormd door S69. Aan de basis van deze muur is gebruik gemaakt van 

kloostermoppen, daarboven liggen wederom stenen van 19x 9x4 cm. De verspringing 

van de muur reflecteert waarschijnlijk de grens tussen het woon- en staldeel van de 

boerderij,

De noordelijke wand is niet zo eenduidig als de zuidelijke wand. Deze zijde van de 

boerderij is minder goed bewaard gebleven. Daarnaast is de muur opgedeeld in 

verschillende segmenten, die verschillende metselverbanden, baksteenformaten en 

funderingsbreedtes hebben. Dit duidt op verschillende bouwfasen. Mogelijk kunnen 
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Figuur 5.11 
Sporenkaart fase 4 (vanaf ca. 1600). 

Tabel 5.2 
Interpretatie van de sporen van fase 4 (vanaf 
ca. 1600).
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niet alle delen van de buitenmuur tot bouwfase 4 gerekend worden. De muren in het 

oostelijk deel zijn beduidend breder gefundeerd dan die in het westen. Mogelijk hangt 

dit verschil samen met het gebruik van de ruimtes als respectievelijk woon (oost)- en 

staldeel (west). De overgang bevindt zich tussen de muren S58 en S147. Van oost naar 

west zijn de volgende muurdelen gedocumenteerd:

· S105: Een relatief brede muur met een basis van ca. 80 cm breed die naar boven 

toe vertrapt. De muur is opgetrokken uit bakstenen van 20x 9x4 cm. De muur is 

aangetroffen over een lengte van 3,4 m; het oostelijke einde van de muur lag onder 

een vloer van betonplaten en kon niet worden opgegraven.

· S50: Dit 2,5 m lange muursegment is koud tegen S105 geplaatst. Vanwege 

de aanwezigheid van een kelder (zie onder) is de muur aan de oostelijke zijde 

diep gefundeerd, de onderkant ligt op 2,3 m – NAP. De muur is 0,3 m breed en 

opgetrokken uit bakstenen van 19x9,5 x4 cm, waarbij er geen sprake is van een 

duidelijk metselverband. De muur is opgebouwd uit meerdere rijen koppen boven 

elkaar, met soms een rij strekken daar tussen.

· S58: Deze muur staat in verbinding met S50. Het segment muur is 3,7 m lang en 

aan de basis 72 cm breed. Er zijn zes lagen baksteen aangetroffen, waarbij de 

lagen naar boven toe telkens smaller worden, zodat de bovenste laag bakstenen 

ca. 30 cm breed is en bestaat uit een rij koppen naast een rij strekken. De muur is 

opgebouwd uit bakstenen van ca. 19x9 x4 cm en de onderkant bevindt zich op 0,1 

m – NAP.

· S147: Muur S147 bevindt zich op 0,8 m afstand van S58, waartussen geen 

muurresten zijn aangetroffen. Het segment muur is slechts 80 cm lang en bestaat 

uit één laag en één rij kloostermoppen, waarvan de onderkant op 0,20 m + NAP 

ligt. 

· S60: Het verband tussen muur S60 en S147 kon niet worden vastgesteld, omdat 

S147 uit slechts één laag stenen bestaat. S60 is 35 cm breed en heeft een lengte 

van 2,0 m. De onderkant van de muur bevindt zich op ca. 0,5 m – NAP. De muur is 

opgetrokken uit bakstenen van 20x10x5 cm en bestaat uit maximaal negen lagen, 

waarbij alle lagen uit koppen bestaan (5-lagenmaat 36 cm). 

Figuur 5.12 
Links de fase 4 muur S40 en rechts de fase 3 
muur S42. Foto richting het zuidwesten.
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Van de oostelijke kopse kant is de locatie van de muur alleen bewaard gebleven in de 

vorm van een uitbraaksleuf (S33). De westelijke kopse kant bevindt zich grotendeels 

buiten het opgegraven areaal: in de te behouden groenstrook met bomen.

Indeling binnenruimte
De muren S57 en S103 vormen samen met uitbraaksleuf S52 een binnenmuur, 

waarmee het oostelijke (woon-) deel van de plattegrond in de lengte in tweeën is 

gedeeld: ten zuiden van de binnenmuur een ca. 6 m brede ruimte en ten noorden ervan 

een ca. 3,5 m brede ruimte. Van tweesteense muur S57 is slechts één laag van twee 

rijen koppen bewaard gebleven. Van viersteens muur S103 zijn ca. vijf lagen bewaard, 

de onderkant bevond zich op 1,1 m - NAP. De fundering is met 80 cm vrij breed voor 

een binnenmuur. Mogelijk betreft het een brandmuur, die reikte tot aan de nok van het 

pand en waartegen de haard gelegen was. De locatie van de haard was ter hoogte van 

de fundering echter niet zichtbaar. 

Aan de zuidzijde (binnenzijde) van de fase 3 muur-S47 is tijdens fase 4 een aparte 

laag van kleinere bakstenen aangebouwd (S148, Figuur 5.13). Tegen deze kleinere 

bakstenen is een mortel kalklaag aangebracht. Dit betreft een zogenaamde 

klampmuur, die is aangelegd tegen optrekkend vocht. Op basis van de klampmuur 

mag worden aangenomen dat zich ten zuiden van deze muur een kelder of schuurtje 

bevonden heeft. Tegen de muur is een ca. 60 cm brede strook van een vloer bewaard. 

De vloer (S49) bestaat uit rode, vierkante plavuizen van 23x23 cm die op basis van het 

formaat uit de 17e eeuw dateren. De bovenkant van de keldervloer bevindt zich op 0,48 

m – NAP.

De kelder in het noordoosten van het huis wordt gevormd door de muren S58, S50, 

S52 en S57. In de noordoosthoek van de kelder is ca. 1 m hoog muurwerk bewaard 

van de kelderwand, waarbij de onderkant tot ca. 2,3 m – NAP reikte (Figuur 5.14). De 

kelder was vanuit het oosten toegankelijk: S102 en S104 maken onderdeel uit van de 

ingang van de kelder (Figuur 5.15). Een keldervloer is niet bewaard gebleven. Gezien de 

onderzijde van het muurwerk moet deze boven 2,3 m – NAP hebben gelegen. Volgens 

de tekening van Paul Slootweg bevond de keuken zich boven deze kelder (zie Figuur 

2.10).

Figuur 5.13 
Klampmuur, S148.
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Op de grens tussen woon- en staldeel is tegen de noordelijke wand een kleine ruimte 

van 1,8 x 1,8 m afgebakend (S60). Van de zuidelijke binnenwand zijn zeven lagen 

baksteen bewaard, waarbij afwisselend twee lagen strekken en een laag koppen zijn 

gebruikt (baksteenformaat 20x10x5 cm). Op 0,8 m –NAP bevindt zich binnen deze 

ruimte een vleilaag van mortel en puingruis (S64). De ruimte bevond zich waarschijnlijk 

in het stalgedeelte. Mogelijk diende de ruimte als opslag. Ook zou het kunnen gaan om 

een aparte stalbox voor bijvoorbeeld een varken.

Tegen de zuidelijke muur van het staldeel (S69) is aan de binnenzijde een 

afgeschermde ruimte aangetroffen van 2,4 x 0,7 m (S101, Figuur 5.16). De ruimte 

bestaat uit een smalle rand van één tot twee bakstenen breed. Hierbinnen is een uit 

bakstenen vervaardigde vloer aangebracht. Typisch is de aanwezigheid van een schuin 

lopende muur tussen de bakstenen rand en muur S69. Tegen de muur, tussen de 

bakstenen, is een roodbakkend, versierd bord uit de 18e eeuw aangetroffen (v.51). De 

ruimte is mogelijk te interpreteren als het privaat, waarbij de schuine muur als goot 

binnen een stortkoker gediend heeft. Vaak bevond het privaat zich buiten op het erf, 

maar als het binnenshuis gesitueerd was, was dit vaak in het stalgedeelte.24 

24  Dit blijkt onder andere uit historisch onderzoek van Uilkema (Van Olst 1991).

Figuur 5.14 
Noordelijke en oostelijke wand van de kelder. 
Foto richting het noordoosten.

Figuur 5.15 
Ingang naar de kelder, spoor 102 (rechts) en 
104 (links). Foto richting het zuidwesten.
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Schuurmuur?
Muur S56 ligt net wat verder zuidelijk dan de zuidelijke buitenmuur van de boerderij 

uit fase 4. Op de 19e -eeuwse kadastrale minuut bevindt zich ter hoogte van S56 een 

kleine schuur aan de zuidkant van de boerderij (zie Figuur 2.8). S56 zou de noordmuur 

van deze schuur kunnen betreffen. Op de foto van Figuur 2.9 lijkt de schuur inderdaad 

los van de boerderij gestaan te hebben. Het baksteenformaat (19 x 7 x 4 cm) wijst op 

een datering aan het einde van de 17e tot en met de 19e eeuw.

5.6 Fase 5 (1800 – 1965)

De basis van de jongste boerderij, zoals die bekend is van historische kaarten en oude 

foto uit 1950, lijkt in fase 4 te zijn gelegd. In de loop van de 19e en 20e eeuw lijkt er 

alleen een aantal kleinere aanpassingen aan de boerderij aangebracht te zijn. Het 

betreft de volgende vernieuwingen (Figuur 5.17):

- Koud tegen de noordelijke buitenmuur S50 is een 1,6 x 0,6 m groot vierkanten 

blok gebouwd (S46). De bovenkant van het blok (o,05 m + NAP) is afgedekt met 

een zandstenen dekplaat. Over het baksteen is een glazuurlaag aangebracht. 

Vermoedelijk betreft het een opvangbak voor regenwater. 

- S55 vormt een binnenmuur die koud tegen de zuidelijke muur S42 aan gebouwd 

is (Figuur 5.19). De onderste laag van deze muur bestaat uit hardgebakken, 

machinaal vervaardigde grauwstenen (tweede helft 19e eeuw), waarboven 

zachter en minder compacte stenen zijn gebruikt. Ook deze stenen zijn machinaal 

vervaardigd. De muur zou de westelijke kopse kant van het woondeel van de 

boerderij gevormd kunnen hebben in de laatste fase, zoals deze op Figuur 2.9 is 

afgebeeld. S59 aan de noordzijde vormt waarschijnlijk de tegenhanger van S55, 

hoewel hier geen gebruik is gemaakt van machinaal vervaardigd baksteen.

- Langs de zuidelijke muur S69 is een betonnen goot aangelegd (S70 en S71).

- Langs de noordelijke muur van de boerderij is een giergoot verwerkt. S89 betreft 

een vierkanten blok van geglazuurde bakstenen. Aan de westzijde is hier een 

gresbuis tegenaan gelegd, die aan beide zijden is ondersteund door een laag 

hergebruikte halve kloostermoppen (Figuur 5.18). De buis was niet meer intact, 

maar richting het oosten tot aan S60 (uit fase 4) zijn fragmenten van de buis 

aangetroffen. Ter hoogte van S75 is van een andere constructie gebruik gemaakt. 

Hier is met bakstenen een overkluizing aangelegd (S75). Met de ingebruikname van 

silo S90 is de goot in onbruik geraakt.

- De noordelijke buitenmuur van het staldeel lijkt ook (deels) aangepast te zijn. S88 

loopt deels over de betonnen silo S84 heen en zal dus uit het einde van de 19e of 

het begin van de 20e eeuw dateren.

Figuur 5.16 
Spoor 101: mogelijk een privaat.
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Figuur 5.17 
Sporenkaart fase 5 (1800-1956). De sporen 
uit fase 4 zullen ook in deze fase nog bestaan 
hebben en zijn daarom in deze figuur ook 
aangegeven.

Figuur 5.18 
Restanten van een waterbuis die tussen twee 
rijen van halve kloostermoppen gelegen was.

Figuur 5.19 
De 19e-eeuwse muur S55. Foto richting het 
westen.
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Naast de sporen van de boerderij zelf zijn er ook sporen aangetroffen die met het 

gebruik van het erf rond de boerderij in deze laatste bewoningsfase gerelateerd 

worden:

- Ten noorden van de buitenwand zijn drie betonnen silo’s of waterputten gebouwd 

(S84, S85 en S90). Deze dateren uit het einde van de 19e eeuw of het begin van de 

20e eeuw. Opvallend is dat S84 door de muur S88 wordt oversneden. De silo’s zijn 

mogelijk gebruikt voor de opvang van mest of hemelwater.

- Twee bakstenen waterputten (S65 en S62) dateren waarschijnlijk ook uit de 19e of 

20e eeuw. In waterput S62 werd een moderne, loden leiding aangetroffen. Deze 

waterput heeft zich grotendeels binnen de muren van de boerderij bevonden en 

is waarschijnlijk gebruikt voor de aanvoer van het benodigde drinkwater (voor het 

vee) en spoelwater voor de stal.

- Ten oosten van de plattegrond zijn enkele grotere kuilen gevonden, waarin 

runderskeletten aangetroffen zijn; met een mix van aardewerk bestaande uit 

middeleeuws roodbakkend aardewerk, maar ook Europees porselein en industrieel 

wit aardewerk uit de 19e en 20e eeuw. Een kuil met runderskelet in de meest 

westelijke hoek van het onderzochte terrein (S96) behoort waarschijnlijk ook tot 

deze fase.

- Ten slotte is in het meest oostelijke deel van het terrein een noordwest-zuid-

oost lopende sloot aangetroffen (S21), die overeenkomt met de ligging van de 

perceelsgrens op de kadastrale minuut. De sloot is gedempt met lichtgrijs, grof 

zand. Ook in dit spoor is een mengeling van aardewerk uit de 13e tot 20e eeuw 

aangetroffen. Mogelijk is de sloot al in een eerdere fase aangelegd, dit kan op 

basis van de archeologische gegevens echter niet worden vastgesteld dan wel 

uitgesloten.

5.7 Sporen met een onbekende datering

Voor een aantal sporen is het niet mogelijk gebleken ze toe te schrijven aan een van de 

bewoningsfasen (Figuur 5.20). Het betreft de volgende sporen:

- Voor enkele paalsporen is niet duidelijk tot welke bouwfase zij gerekend kunnen 

worden. De paalsporen liggen in een noordwest-zuidoost lopende rij en kunnen 

onderdeel hebben uitgemaakt van de binnenindeling van de boerderij. De 

aanwezigheid van baksteenbrokjes in de sporen en de meer heterogene, gevlekte 

opvulling van de sporen wijst er op dat ze in ieder geval jonger dateren dan de 

paalsporen van fase 1.

- In het westelijk deel van de plattegrond is een brede uitbraaksleuf aangetroffen 

(S63). 

- In het zuidwestelijke (stal)deel van de boerderij zijn tevens twee poeren 

aangetroffen. De poeren meten 50x80 cm (S87) en 45x45 cm (S76). S76 is 

opgebouwd uit halve kloostermoppen en bakstenen die niet nader dan 1500-1900 

gedateerd kunnen worden. S87 is opgebouwd uit bruinrode bakstenen die tussen 

de tweede helft van de 17e eeuw en de 19e eeuw dateren. 

- Ten slotte is voor enkele kuilen  verspreid over het terrein de datering 

onbekend (sporen 44, 81 en 97). Het betreffen ondiepe kuilen, zonder daterend 

vondstmateriaal. Op basis van de stratigrafie dateren de sporen tot fase 3 of jonger.

 



42 EinstEinwEg, LEidEn

S97

S81

S76
S87

S100

S77
S78

S74
S73

S44

S63

47

S59

S97

S81

S76
S87

S100

S77
S78

S74
S73

S44

S63

47

S59

Legenda
greppel
paalspoor
kuil
muur
muuruitbraak
goot
poer

91230

91230

91240

91240

91250

91250

91260

91260

91270

91270

91280

91280
46
47
10

46
47
10

46
47
20

46
47
20

N

10m0

Figuur 5.20 
Sporen met een onbekende datering.
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Analyse van het vondstmateriaal

6.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 257 vondsten aangetroffen en gedocumenteerd 

(Tabel 6.1). Het merendeel van de vondsten is verzameld uit de ophogingslaag tussen 

de muurresten, een klein deel van de vondsten is afkomstig uit de grondsporen. De 

complete vondstenlijst is te vinden in bijlage 3. 

Materiaal Vondstcategorie Aantal Gewicht (g)

Glas Glas 15 603

Keramiek Aardewerk Nieuwe Tijd 78 2800

Keramiek Baksteen 80 68411,7

Keramiek Pijpen 3 15,8

Keramiek Tegel 7 192,6

Metaal Metaal ijzer 3 147,7

Metaal Metaalslak 1 136,2

Organisch Dierlijk bot 23 5763,8

Organisch Hout 1 454

Steen Mortel 46 1671,3

Totaal   257 80196,1

6.2 Aardewerk

F. van Spelde

In totaal zijn 81 stuks aardewerk verzameld uit de middeleeuwen en Nieuwe tijd, 

die afkomstig zijn van maximaal 60 individuele objecten. Hieronder worden kort de 

aangetroffen baksels en hun dateringen besproken. Het volledige overzicht van de 

determinaties is terug te vinden in bijlage 4. 

Grijs- en roodbakkend gedraaid aardewerk
Rond de 13e eeuw vindt er in de nog jonge stedelijke centra een overgang plaats 

naar een samenleving met steeds meer gespecialiseerde ambachtslieden. Eén 

van die (deeltijd)specialisaties is het vervaardigen van aardewerk: een product dat 

op grote schaal wordt ‘geconsumeerd’ in de groeiende steden, maar ook op het 

omringende platteland. Lokale productie op huishoudniveau verdwijnt, waarmee 

het ‘kogelpottijdperk’ ten einde komt.25 Vanaf deze periode wordt er in verschillende 

steden op grote schaal grijs- en roodbakkend aardewerk geproduceerd voor de lokale 

en regionale markt. Deze aardewerksoorten worden gemaakt van kwartaire klei, 

vervaardigd op de draaischijf en middelhard gebakken. De scheiding tussen beide 

bakselsoorten is arbitrair en is gebaseerd op de kleur, die logischerwijs ontstaat 

door een verschil in ovenatmosfeer (d.w.z. reducerend versus oxiderend).26 Hoewel 

de grondstof voor beide baksels identiek is, bestaan er wel degelijk typologische, 

functionele en chronologische verschillen, waardoor het terecht is om te spreken van 

twee bakselgroepen.27 Zo wordt grijsbakkend aardewerk geproduceerd van de 13e 

tot begin 16e eeuw, terwijl roodbakkend vanaf het einde van de 12e  tot aan de 20e 

eeuw wordt geproduceerd. Een ander verschil is dat grijsbakkend aardewerk nooit 

25  In het meest zuidelijke deel van Nederland, zoals de Brabantse Kempen, worden lokale 
baksels reeds gedurende de 11e eeuw verdrongen door importen uit Zuid-Limburg en de 
Maasvallei (Van Genabeek 2002, 92).

26  Bartels 1999.
27  Ibidem.

Tabel 6.1 
Overzicht van de aangetroffen vondsten.

6
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(opzettelijk) werd geglazuurd, terwijl dit bij roodbakkend op grote schaal is toegepast. 

De vormen die in de beginperiode worden geproduceerd, zijn geïnspireerd op vormen 

die al veel voorkomen in andere volmiddeleeuwse baksels en bestaan uit kannen, 

bakpannen, kookpotten en schalen.28 Hoewel kleine fragmenten van roodbakkend 

aardewerk lastig te dateren zijn door de lange periode van productie, kan wel worden 

gesteld dat de baksels uit de beginperiode over het algemeen bleker zijn (meer oranje 

dan rood) en niet of nauwelijks zijn geglazuurd (vaak alleen spetters), terwijl de latere 

baksels donkerder zijn en uitbundiger zijn geglazuurd, in veel gevallen over het gehele 

oppervlak.

Roodbakkend aardewerk is het meest aangetroffen baksel binnen het assemblage van 

de Einsteinweg: in totaal 42 stuks (van 21 individuen). Een groot deel hiervan betreft 

fragmenten zonder karakteristieke kenmerken, waar men een ruime dateringsmarge 

voor moet aanhouden. Van deze fragmenten is een deel vrij dik geglazuurd aan beide 

zijden, wat op een datering in de Nieuwe tijd wijst: tussen de 16e en 19e  eeuw. Twee 

fragmenten zijn op basis van het type in de 18e eeuw te plaatsen: een versierd bord 

uit de vermoedelijk privaat in het westelijke staldeel van fase 4 van de boerderij (v.51; 

Figuur 6.1) en een rand van een vergiet of lekbak (v.60) konden op basis van het type 

geplaatst worden in de achttiende eeuw. 

Van grijsbakkend aardewerk zijn slechts twee aan elkaar passende fragmenten 

gevonden (v.93). Het was niet te achterhalen aan welk object ze toebehoren. Het 

aardewerk is afkomstig van greppel S109 uit fase 2. 

Kogelpotaardewerk & Pingsdorf
Onder kogelpotaardewerk worden alle lokale, of eventueel regionale, handgevormde 

baksels gerekend. Dit type aardewerk komt op grote schaal in Nederland voor vanaf 

de Karolingische periode tot ver in de late middeleeuwen, soms tot in de 14e eeuw. 

In sommige delen van het land verdwijnt het lokale kogelpotaardewerk echter al veel 

eerder, zoals in de 11e eeuw in de Kempen.29 De typerende vorm die wordt gemaakt 

van kogelpotaardewerk is uiteraard de bolronde kogelpot, maar in mindere mate 

komen ook andere vormen voor zoals bakpannen met holle steel.

Pingsdorf-aardewerk vormt de overgang (ook in hardheid van het baksel) tussen het 

Badorf-aardewerk uit de vroege middeleeuwen en het (proto/bijna-) steengoed uit de 

late middeleeuwen. Het aardewerk met de karakteristieke rode verfstrepen/druppels 

28  Baart 1994.
29  Van Genabeek 2002, 92

Figuur 6.1 
Versierd bord van roodbakkend aardewerk uit 
de 18e eeuw. Schaal 1:4.
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is genoemd naar het vroegst bekende productiecentrum, maar werd ook daarbuiten in 

het Rijnland en Nederland vervaardigd.

Evenals grijsbakkend aardewerk is kogelpotaardewerk slechts mager 

vertegenwoordigd met twee scherven uit twee sporen. Één kogelpotscherf (v. 93) is 

in combinatie met de voornoemde grijsbakkende fragmenten en het enige Pingsdorf-

fragment (v.93) in de voornoemde greppel S109 van fase 2 gevonden.  Het materiaal 

uit dit spoor vertegenwoordigt duidelijk een oudere fase in vergelijking met de rest 

van het materiaal. De andere kogelpotscherf (v.10)  is in de sloot (S21) gevonden 

die het boerenerf aan de oostzijde begrensde in fase 5. Gezien de datering van 

de sloot (Nieuwe tijd) moet het hier om omspit gaan. Grijsbakkend aardewerk en 

kogelpotaardewerk komen in de tweede helft van de 13e en eerste helft van de 14e 

eeuw samen voor, maar het Pingsdorf aardewerk dateert vroeger.

Steengoed
Volledig gesinterd steengoed wordt geproduceerd vanaf de 13e eeuw en blijft net 

als roodbakkend aardewerk in gebruik tot aan het begin van de 20e eeuw. Het werd 

vooral geproduceerd in Duitsland (bijvoorbeeld in Siegburg, Frechen en Aken) en 

is wijdverspreid. Door het harde baksel blijft het erg goed bewaard in de grond en 

wordt het vrijwel overal teruggevonden. Deze opgraving heeft zes stuks steengoed 

opgeleverd, waarvan drie zonder glazuur of engobe: een scherf (v.20) is in situ in 

een paalspoor (S38) van het bijgebouw van fase 3 gevonden; de andere scherven 

bestaan uit losse vondsten (opspit), verzameld langs de noordelijke muur(fundering) 

van de boerderij uit fase 4 (v. 99 en 100). Deze zes fragmenten steengoed, in dit 

geval afkomstig uit Siegburg, zijn te plaatsen in de 14e of 15e eeuw. De drie andere 

fragmenten zijn duidelijk jonger en stammen uit de 15e tot 19e eeuw. Het gaat om 

losse vondsten (opspit), verzameld in de voornoemde oostelijke erfsloot uit fase 5 

(v.11-12) en langs de zuidelijke buitenmuur van de boerderij (fase 3-5)(v.22).

Overige baksels
De resterende fragmenten in het assemblage zijn toe te wijzen aan verschillende 

baksels uit de Nieuwe tijd. Het grootste deel bestaat uit (sub)recente fragmenten 

uit de 19e en/of 20e  die vooral in de laatste gebruiksfase van de boerderij in de 

grond terecht zijn gekomen. Het gaat onder andere om industrieel wit aardewerk 

en Europees porselein. Daarnaast zijn wat fragmenten van kleipijpen gevonden, wat 

recente dakpannen en een drietal fragmenten witbakkend aardewerk die niet nader 

gedateerd kunnen worden dan de 16e tot 19e eeuw. 

6.3 Bouwmateriaal

F. van Spelde

Bakstenen
Van de op de opgraving aangetroffen muren zijn bakstenen verzameld om te 

onderzoeken wat voor soort stenen zijn gebruikt voor de bouwconstructies en om een 

bijdrage te leveren aan de datering en fasering van de verschillende bouwfasen. Het 

verzamelde assemblage bakstenen bevatte 37 complete exemplaren en 5 fragmenten 

met voldoende complete maten (lengte, breedte of hoogte) om te kunnen dateren 

(bijlage 5). Fragmenten die maar één of geen enkele complete maat opleverde zijn niet 

meegenomen in de determinatie, omdat zij geen toegevoegde informatie opleveren 

die van belang zijn voor dit onderzoek. 
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De baksteenindustrie is in Leiden al in de late middeleeuwen een bloeiende industrie, 

waarvan de producten een redelijk wijde verspreiding kenden binnen Nederland. Zo 

is bekend dat de bakstenen onder andere naar Haarlem, Amsterdam, Enkhuizen, 

Amersfoort en Harderwijk werden geëxporteerd.30 Uiteraard werd ook in Leiden en 

omstreken de bakstenen van lokale productie veelvuldig gebruikt als bouwmateriaal. 

Een groot aantal bouwhistorische onderzoeken naar gedateerde panden in de Leidse 

binnenstad heeft veel informatie opgeleverd over de toepassing en de geprefereerde 

formaten van de bakstenen in de verschillende perioden. Een zeer bruikbaar overzicht 

over bakstenen en metselwerk in Leiden is in 2007 geschreven door E.D. Orsel, en 

dit overzicht is als leidraad gebruikt voor de determinatie van de bakstenen van de 

opgraving Einsteinweg 101. 

Afgezien van de tweedeling tussen handgevormde en machinaal vervaardigde stenen 

(de laatste verschijnen pas in de late 19e eeuw), is het formaat het meest betrouwbare 

kenmerk voor het dateren van losse bakstenen. In de beginperiode (13e eeuw) is de 

omvang het grootst, met formaten rond de 30x15x10 cm. In de twee eeuwen daarna 

loopt het formaat van de stenen snel terug, omdat kleinere formaten veel voordelen 

bleken te hebben ten opzichte van de grote ‘kloostermoppen’. Zo is de productie 

sneller en goedkoper, de kwaliteit beter en zijn de stenen handzamer en beter geschikt 

voor de dunnere muren van de panden in de binnenstad.31 Het formaat blijft echter niet 

lang kleiner worden, en reeds in de 15e eeuw wordt een formaat steen geproduceerd 

dat tot in de 19e eeuw min of meer als ideaal wordt gezien. Daarnaast worden, 

waarschijnlijk op bestelling, in kleine hoeveelheden andere formaten geproduceerd. 

De standaardisatie van de baksteenformaten vormt een probleem in de datering van 

losse stenen, omdat de exemplaren met het standaardformaat niet scherper zijn te 

dateren dan de 15e tot 19e eeuw. In combinatie met metselpatroon en 10-laags dikte 

van het metselwerk (de totale dikste van tien lagen bakstenen met mortel ertussen), 

kan wel een scherpere datering worden verkregen. Echter, dit is vooral bruikbaar bij 

bouwhistorisch onderzoek; bij archeologische opgravingen is niet altijd voldoende 

muurwerk bewaard om deze gegevens te verkrijgen. 

Formaat (cm) Aantal Datering (eeuw)

30 x 13,5-14 x 6,5-8 7 13

29 x 13 x 7 1 13B-14A

>24 x 10 x 6 1 14B

20,5 x 9,5 x 5 1 14B of 19B

18-20,5 x 8-9,5 x 3,5-4 27 15-19

16,5-18 x 7,5-9 x 3,5-4 4 17B-19

17,5 x 8 x 4,5 (machinaal) 1 19B

Totaal 42 13-19

In Tabel 6.2 zijn de formaten en aantallen weergegeven van de gedetermineerd stenen 

van deze opgraving. Het merendeel van de stenen valt binnen de formaatrange van 

de standaardsteen die gedurende vijf eeuwen in gebruik is geweest. Er is echter ook 

een duidelijk component aanwezig van oudere stenen, die gekenmerkt worden door 

een veel groter formaat. Zeven exemplaren hebben het formaat van een zogenoemde 

‘kloostermop’ (een naam die overigens pas in de laatste eeuw wordt gebruikt), en 

zijn te plaatsen in de 13e  eeuw. Daarnaast zijn er twee exemplaren met een ietwat 

kleiner formaat, dat te plaatsen is in de late 13e tot late 14e eeuw. Al deze bakstenen 

met een (relatief) groot formaat zijn weliswaar oud, maar ze zijn alleen als secundair 

30  Orsel 2007, 8
31  Ibidem, 9

Tabel 6.2 
Baksteenformaten, aantallen en bijbehorende 
datering.
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materiaal in jonge bouwconstructies verwerkt: met name de buitenmuren van de 

boerderij uit fase 3-5. Vier exemplaren hebben een net wat kortere lengte dan het 

standaardformaat, en deze worden geproduceerd vanaf de tweede helft van de 17e, 

tot aan het einde van de 19e eeuw. Aan het einde van 19e  eeuw nemen de machinaal 

vervaardigde bakstenen de overhand, waarvan één exemplaar is verzameld op de 

opgraving: deze is afkomstig uit binnenmuur S55 in het staldeel uit fase 5 van de 

boerderij.

Opvallend is dat ondanks de variëteit aan bakstenen binnen de opgraving, 

geelgekleurde stenen zoals IJsselsteentjes volledig ontbreken. Het is mogelijk dat de 

voorkeur werd gegeven voor lokaal geproduceerde (en dus waarschijnlijk goedkopere) 

bakstenen, die werden gemaakt van ijzerhoudende, rood afbakkende klei. De 

IJsselsteentjes werden geproduceerd langs de Hollandse IJssel en de grondstof was 

kalkhoudende klei, die geel afbakte. 

Mortel
Naast bakstenen bestaat het metselwerk in muren ook uit mortel, dat zorgt voor 

binding tussen de stenen. Vanaf de 13e eeuw werd hiervoor al kalkmortel gebruikt die 

verschraald werd met materialen als zand, baksteengruis en tras (gemalen tufsteen). 

De kalk werd gewonnen uit schelp of kalksteen, en ook in Leiden vond de productie 

van deze kalk plaats. Kalkmortel hardt uit door inwerking van koolzuur in de lucht, 

maar hardt nooit volledig uit zoals cement. Dit heeft als voordeel dat de voegen bij 

kleine verzakkingen of bij krimpen en uitzetten niet beschadigen of breken; ze werken 

juist enigszins mee met de muur.32 

Van de verschillende muren die zijn aangetroffen in de opgraving zijn monsters 

verzameld van de mortels. Deze monsters zijn globaal gescand, waarbij de hardheid, 

kleur en samenstelling zijn geobserveerd. De monsters worden na het onderzoek 

opgeslagen (depot) om eventueel toekomstig onderzoek mogelijk te maken naar de 

mortelsoorten in de regio Leiden. 

In totaal zijn 32 mortelmonsters verzameld (bijlage 6). Het merendeel bestaat uit 

mortel die vooral bestaat uit matig grof zand, waar een kleine hoeveelheid kalk aan is 

toegevoegd. Enkele monsters bevatten ook wat schelpresten maar in dusdanig kleine 

hoeveelheden dat zij niet opzettelijk lijken te zijn toegevoegd. Mogelijk is het zand 

voor de mortels aangevoerd vanaf de kust, waarbij de schelpjes zijn meegekomen. 

Slechts enkele mortelmonsters waren middelhard tot hard. Deze mortel zal een hoger 

percentage kalk bevatten, of deels uit cement bestaan. Waarom de meeste mortels in 

het muurwerk zo zacht zijn, is niet duidelijk. Mogelijk is het te verklaren doordat vooral 

funderingen zijn opgegraven (i.p.v. opgaand muurwerk), waarin het niet nodig was een 

harde mortel toe te passen. Ook kan het zijn dat de mortel niet is uitgehard doordat de 

funderingen zich juist in de grond bevonden: mortel hardt namelijk pas goed uit door 

de koolzuur in de open lucht. 

6.4 Glas

De opgraving heeft 15 fragmenten glas opgeleverd (Tabel 6.3).33 Het meeste glas is in 

de 20e eeuw te dateren en daarmee te relateren aan de meest recente bewoningsfase 

5 van boerderij Veldheim. Enkele fragmenten hebben een mogelijk oudere datering: 

twee scherven van een groen (wijn)fles uit één van de losse kuilen (S20) ten oosten van 

de boerderij uit fase 5.

32  Orsel 2007, 24
33  Determinaties uitgevoerd door D. Stiller.



48 EinstEinwEg, LEidEn

vnr. determinatie datering

9 twee fragmenten van een bodem van een groene (wijn)fles met een vrij diepe ziel. Het glas is geïriseerd (Figuur 6.2). 17e – begin 19e eeuw

22 Ziel van een bodem van een geblazen (drink)glas of kleine fles. Geïriseerd en verbrand. Nieuwe tijd

23 Twee doorzichtige (pipet)buisjes. 20e eeuw

24 Twee fragmenten van een groene wijnfles 20e eeuw

Fragment bodem van achthoekige fles voor semi-industrieel gebruik. Stempel met cijfer 1000 op bodem

25 Fragment (wijn)fles 20e eeuw

Fragment vensterglas, geïriseerd Late middeleeuwen/ 
Nieuwe tijd

26 Drie fragmenten van recente fles van dik glas 20e eeuw

100 Hals van een geblazen(?) fles begin 20e eeuw

Fragment bruin glas

6.5 Metaal

Tussen de muurresten zijn drie fragmenten ijzer aangetroffen: twee spijkers en een 

ca. 8 cm lange haak/staaf. Gezien de lage informatiewaarde zijn de voorwerpen verder 

niet geanalyseerd. Hetzelfde geldt voor een ca. 3 cm groot brok metaalslak uit greppel 

S109 van fase 2, dat in een slechte staat van conservering verkeerde.

6.6 Dierlijk bot

J. Aal

6.6.1 Inleiding 

Het dierlijk botmateriaal van de opgraving dateert op grond van de bijbehorende 

spoorcontexten uit de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. De archeologische resten uit 

deze perioden zijn ingedeeld in vijf fasen (zie ook hoofdstuk 5). De dierlijke resten zijn 

onderzocht met de volgende vraagstelling: wat zegt het dierlijk botmateriaal over de 

voedseleconomie tijdens de verschillende perioden en met name over de specialisatie 

van de boerderij?

Figuur 6.2 
Fragment van een groene (wijn)fles, vnr. 9. 

Tabel 6.3 
Determinatielijst van het glas.
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6.6.2 Onderzoeksmethodiek

Tot de gedocumenteerde gegevens behoren onder andere de dierklasse, diersoort (of 

diergrootte), het skeletelement, gewicht, fragmentgrootte, deel van het skeletelement 

en het geslacht. Wanneer een skeletelement van zoogdier niet op soort gebracht kon 

worden, is het – indien mogelijk – ingedeeld in een grootteklasse. In dit geval is dit 

enkel gebeurd voor één fragment van een niet op soort te brengen groot zoogdier. 

Aangezien schaap en geit, met uitzondering van de schedel en hoornpitten, op 

morfologisch niveau nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden, zijn deze twee 

diersoorten in een overkoepelende groep geplaatst.

Er is tevens informatie over de (slacht)leeftijd verzameld. Dit is mogelijk door 

het registreren van de doorbraak- en slijtagestadia van gebitselementen en de 

vergroeiingsstadia van skeletelementen. De registratieprocedure voor het bepalen van 

een leeftijd op basis van gebitselementen is gebaseerd op de methodiek ontwikkeld 

door Grant.34 De door haar vastgestelde slijtagepatronen van premolaren en molaren 

(tooth wear stage of TWS) zijn gebruikt voor het berekenen van de mandible wear stage 

(MWS). Hambleton35 heeft de gegevens van Grant gecombineerd met leeftijdsklassen 

gepubliceerd door Halstead en Payne36, waardoor het mogelijk is om de gebitsslijtages 

aan leeftijdscategorieën te koppelen. Een andere methode voor het bepalen van 

de (slacht)leeftijd is gebaseerd op de mate van vergroeiing van de botten – in het 

bijzonder de vergroeiing van de schacht (diafyse) met de uiteinden (epifysen) van 

pijpbeenderen. Habermehl37 heeft voor verscheidene diersoorten onderzocht op welke 

leeftijden deze botdelen fuseren en welke morfologische karakteristieken zichtbaar 

zijn tijdens de verschillende vergroeiingstadia. 

Wanneer er bijzondere kenmerken, zoals slacht- en vraatsporen, pathologieën, sporen 

van verhitting en bewerking op de dierlijke resten zichtbaar zijn, zijn deze tevens 

beschreven. Voor het identificeren van specifieke slachtsporen zijn de doseringen 

uit het promotieonderzoek van Lauwerier gehanteerd.38 Wanneer er sprake was van 

complete pijpbeenderen zijn hiervan maten genomen. Deze gestandaardiseerde 

maten zijn afgeleid van een publicatie van Von den Driesch.39 Met de grootste 

lengtemaat van pijpbeenderen kan de schofthoogte van een individu worden 

berekend. Het bepalen van de schofthoogte was binnen het assemblage mogelijk voor 

een aantal pijpbeenderen van rund. Hiervoor is de vermenigvuldigingsfactor gebruikt 

zoals vastgesteld door Matolcsi.40 

6.6.3 Resultaten

Het archeologisch onderzoek aan de Einsteinweg 101 heeft in totaal 23 fragmenten 

dierlijk bot opgeleverd, wat neerkomt op een totaal van 19 skeletelementen. De 

dierlijke resten zijn goed geconserveerd en het merendeel van de skeletelementen 

is nagenoeg compleet. In Tabel 6.4 is te zien dat er onder andere botten van rund, 

schaap/geit en varken zijn opgegraven.41 

34  Grant 1982.
35  Hambleton 1999.
36  Halstead 1985; Payne 1973.
37  Habermehl 1975.
38  Lauwerier 1988.
39  Von den Driesch 1976.
40  Matolcsi 1970.
41  Zie bijlagen 7.1 t/m 7.5 voor een complete determinatieoverzicht van het dierlijk botmateriaal.
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Skeletelement Totaal Rund Schaap / geit Varken Grote zoogdieren Zoogdieren

Schedel 1 1

Onderkaak 2 2

Gebitselement onderkaak 1 1

Rib 1 1

Schouderblad 3 2 1

Spaakbeen 1 1

Ellepijp 1 1

Spaakbeen-ellepijp 3 3

Middenhandsbeen 1 1

Dijbeen 1 1

Scheenbeen 1 1

Middelste falanx 1 1

Pijpbeen 2 1 1

Totaal 19 15 1 1 1 1

Tabel 6.5 toont het aantal skeletelementen en hun gewicht per fase. Uit een greppel 

(S109) uit fase 2 zijn, naast twee niet op soort te determineren pijpbeenfragmenten, 

een spaakbeen- en ribfragment van rund afkomstig. De voltooide vergroeiing van 

het spaakbeen geeft aan dat het individu ouder dan 12 maanden is geworden. Op 

het riblichaam zijn sporen van hondenvraat aanwezig. Het bot uit fase 3 is afkomstig 

uit een paalkuil (S32) van het bijgebouw en betreft één tandfragment van rund. De 

oostelijke erfsloot (S21) uit en een nabijgelegen kuil (S23)  uit fase 5 hebben de meeste 

botresten voortgebracht. Uit deze sporen zijn niet alle botten verzameld, vanwege de 

relatief recente datering en de grote hoeveelheid botten. Er is een selectie gemaakt 

van min of meer complete botten. Hierin bevonden zich enkele forse schouderbladen, 

pijpbeenderen en onderkaken van rund. Een onvergroeid middenhandsbeen geeft 

een leeftijd jonger dan 2,5 jaar aan. Op ditzelfde skeletelement zijn sporen van 

knaagdiervraat aanwezig. De overige botten zijn, gezien hun vergroeiingsstadia en 

geprononceerde spieraanhechtingen, waarschijnlijk afkomstig van volwassen/oude 

individuen. De gebitsslijtage van de twee onderkaken wijst uit dat ze aan volwassen 

dieren toebehoren. Van vijf complete pijpbeenderen zijn de schofthoogtes berekend; 

deze vallen tussen de 125 en 140 cm. 

Ten slotte is er een aantal botten die niet direct aan een bewoningsfase toe te schrijven 

zijn. Deze botten zijn verzameld uit een bodemlaag naast muur S50 (ter hoogte van 

de noordelijke buitenmuur, bij de kelder). Het betreffen een schedelfragment en 

middelste teenkootje van rund. Het kootje is nog deels onvergroeid, wat aanduidt dat 

het dier niet ouder dan 18 maanden is geworden. Daarnaast zijn er een ellepijp van 

schaap/geit en een schouderbladfragment van varken aangetroffen. Op deze botten is 

een aantal snijsporen zichtbaar. 

Soort Totaal     Fase 2     Fase 3     Fase 5 Onbekend Latijn

  N g N g N g N g N g  

Rund 15 6938,8 2 435,1 1 27 10 6450,7 2 26 Bos taurus

Schaap / geit 1 3,6   1 3,6 Ovis aries / Capra hircus

Varken 1 27,8   1 27,8 Sus domesticus

Grote zoogdieren 1 6,4 1 6,4

Zoogdieren 1 2,5 1 2,5        

 Totaal 19 6979,1 4 444 1 27 10 6450,7 4 57,4  

6.6.4 Conclusies

Het botmateriaal van de Einsteinweg 101 toont aan dat runderen tijdens alle fasen 

aanwezig zijn en schaap/geit en varken in ieder geval tijdens fase 3. De aanwezigheid van 

Tabel 6.4 
Overzicht van het aantal skeletelementen per 
diersoort.

Tabel 6.5 
Soortenoverzicht per fase met het aantal 
skeletelementen (N) en gewicht (g). 



EinstEinwEg, LEidEn    51

slachtsporen maakt het aannemelijk dat het vee werd geconsumeerd. Of het vee naast 

vlees ook een andere economische bijdrage leverde (bijvoorbeeld in de vorm van melk, 

wol en/of als lastdier) is aan de hand van dit kleine assemblage niet te bepalen. Dit geldt 

ook voor vraagstellingen over de aard van het boerderijbedrijf (samenstelling veestapel 

en verhouding van de huisdieren daarbinnen).

6.7 Hout

Naast de noordelijke muur van de boerderij is een fragment los hout verzameld in 

de ophogingslaag. Het betreft een fragment van een stam, in relatief slechte staat. 

Tijdens de evaluatiefase is besloten het object niet door een specialist te laten 

analyseren.

6.8 Archeobotanie

E.E. van Hees

6.8.1 Inleiding

Tijdens het veldwerk zijn er vier ecologische monsters verzameld (Tabel 6.6). Tijdens 

de evaluatiefase is besloten drie van deze monsters  uit de oudste fasen te laten 

onderzoeken op de aanwezigheid van macrobotanische resten. Het gaat om monsters 

uit: een paalspoor van fase 1, een greppel uit fase 2 en een kuil uit het staldeel van de 

boerderij uit fase 3 (Tabel 6.7).

v put vlak spoor vulling type fase categorie veldvolume analyse?

44 3 1 67 1 paalspoor 2 monster ecologisch 4 nee

46 3 1 66 1 kuil 3 monster ecologisch 4 ja

94 3 2 109 2 greppel 2 monster ecologisch ja

105 3 2 132 1 paalspoor 1 monster ecologisch 5 ja

6.8.2 Methoden

De monsters zijn in het archeobotanisch laboratorium van de Faculteit der Archeologie 

in Leiden, onder zacht stromend, lauw water gezeefd over een set zeven met als 

kleinste maaswijdte 250µ. Van de monsters is telkens één liter gezeefd om de 

aanwezigheid van botanische resten vast te stellen (waardering). Twee monsters 

kwamen in aanmerking voor analyse. Van twee monsters is vervolgens nog eens 2 l 

gezeefd. 

Voor de determinatie van de resten is gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie 

van het archeobotanisch laboratorium, waarbij voor de naamgeving de Heukels’ Flora 

is aangehouden.42 

6.8.3 Resultaten

De resultaten zijn hier gepresenteerd in een tabel (Tabel 6.7) en onderverdeeld in 

ecologische groepen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat soorten ook voorkomen 

in omstandigheden die niet per se overeenkomen met die van de ecologische groep 

waarin ze worden onderverdeeld. Uit de botanische resten zijn resten geselecteerd 

voor 14C-datering (I) en resten die in dit opzicht een tweede (II) of derde (III) keus 

vormen en die respectievelijk een aanvulling zijn bij een te klein volume:43

42  Van der Meijden 2005.
43  Bij de 14C-dateringen is gebruik gemaakt van zowel keuze I, als II en III.

Tabel 6.6 
Overzicht van de ecologische monsters.
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V.46
- I: vier verkoolde graankorrles (Cerealia) indet.

- II: verkoolde stengels

V.105 
- I: twee tarwekorrels (Triticum dicoccon) en een halve graankorrel (Cerealia)

- II: verkoold zaadje van zegge (Carex sp.), muur (Stellaria sp.) en melde (Atriplex sp.) 

- III: verkoolde stengel met knoop (monocotyl) en verkoolde zaden indet.

V.94
- vijf verkoolde tarwekorrels (Triticum dicoccon)

Van de drie monsters heeft v.94 uit de greppel van fase 2 de meeste botanische resten 

opgeleverd. Wat betreft de cultuurgewassen komen zowel tarwe (Triticum dicoccon) als 

gerst (Hordeum vulgare) voor (fase 1 en 2). Van gerst is een verkoold aarspilfragment 

gevonden in de greppel van fase 2. De aanwezigheid van een dergelijk deel van 

de plant, het deel waar de graankorrel op is gevestigd, is een aanwijzing voor de 

aanwezigheid van ongeschoonde granen en daarmee voor de lokale verwerking van 

dergelijke gewassen. Behalve van gerst zijn er ook twee slankere aarspilfragmenten 

gevonden (Figuur 6.3) die lijken op aarspilfragmenten van rogge (Secale cereale). 

Van deze soort zijn geen zaden aangetroffen. Een slanke verkoolde korrel die is 

aangetroffen behoort tot het genus Avena, maar het is niet met zekerheid te zeggen 

of het hier gaat om het wilde gewas oot (Avena fatua) of het cultuurgewas haver 

(Avena sativa).  Oot komt voor in ecologische groep 1a ‘Akkers op voedselrijke, niet 

kalkhoudende grond’ net als vogelmuur (in monster v.105 aangetroffen).

Andere wilde gewassen zoals melganzenvoet (Chenopodium album) en melde (Atriplex 

sp.) komen voor in groep 1e Ruigten op weinig betreden, voedselrijke, niet humeuze of 

kalkrijke, droge grond, terwijl betreding op de locatie van de opgraving wel aannemelijk 

is. Het kan dus zijn dat zij als akkeronkruiden in deze context terecht zijn gekomen. 

Melde heeft ook soorten die vertegenwoordigd zijn in groep 3a Stranden, zeeduinen 

en zandige vloedmerken, wat afwijkt van de andere hier aangetroffen soorten. 

Egelboterbloem (Ranunculus flammula) uit o.a. uit de greppel van fase 2 komt voor in 

ecologische groep 7a Matig voedselrijke, kalkarme, zure laagveenmoerassen en natte, 

humeuze duinvalleien wat waarschijnlijk een lokaal gegroeide plant is. Het wijst op 

vochtige, kalkarme omstandigheden, wat niet overeenkomt met de omstandigheden 

die melganzenvoet en melde prefereren; dit kan een extra argument zijn om aan te 

nemen dat deze laatse soorten als akkeronkruid zijn aangevoerd. 

Overige resten konden niet nauwkeurig op soortnaam worden gedetermineerd. De 

zegge (Carex sp.) uit het paalspoor van fase 1 is een wilde plant die meestal op vochtige 

bodems voorkomt. De families waartoe de niet verder gedetermineerde resten 

behoren bevatten allemaal wel cultuurvolgers.
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vondstnummer     46 94 105

put     3 3 3

spoor     66 109 132

spoortype     kuil greppel paalspoor

datering     fase 3 fase 2 fase 1

volume in liters   eco. * 3 1 3

keramiek   - x - x

verbrand dierlijk bot   - x - -

houtskool   - x x x

insect   - x - -

schelp   - x - -

vis (Pisces)                                            schub 4a - x -

bot   - x x x

verkoolde twijgjes   - x x x

gekweekte planten          

aarspilfragment (verkoold) gerst - - 1 -

aarspilfragment (verkoold) rogge - - 2 -

zaden(verkoold) granen - 4 -  1/2

  gerst - - 23 -

                  tarwe - - 6 2

  oot/haver 1a - 1 -

wilde planten          

akkers en droge ruigten          

  vogelmuur  1a - - 1

  melde 1e of 3a - 1 5

  melganzenvoet 1e - 2 -

  egelboterbloem 7a - 1 -

  zegge - - - 1

  kruisbloemenfamilie - - 4 -

  duizendknoopfamilie - - fragment -

  grassenfamilie - - - 2

  indet - - 2 -

6.8.4 Conclusie

Over het algemeen zijn de resten slecht tot matig geconserveerd. De aangetroffen 

resten wijzen op lokale verwerking van geoogste voedselgewassen. Met name 

de verkoolde aarspilfragmenten zijn hier een aanwijzing voor. Het aantreffen van 

akkeronkruiden is een aanwijzing voor het lokaal schonen van de oogst of voor het 

voorkomen van een akker in de omgeving. Dit geldt met name voor de eerste fase 

(1-2) voorafgaand aan de bouw van de stenen boerderij. Er zijn meerdere graansoorten 

gevonden in één context uit deze fasen. De lokale omgeving lijkt verder vooral wat 

vochtigere omstandigheden te hebben gehad dan men direct op de akker zou worden 

verwacht.

Figuur 6.3 
Links twee aarspilfragmenten van mogelijke 
rogge, rechts een aarspilfragment van gerst.

Tabel 6.7 
Botanische resten uit de drie grondmonsters 
(* ecologische groep volgens Arnolds & Van 
der Maarel 1979. Cf = confer, ‘lijkt op’. Indet = 
indeterminatie, niet geïdentificeerd).
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Discussie en conclusie: de bewoningsgeschiedenis 
van Leiden Einsteinweg 101 en boerderij Veldheim

7.1 Inleiding

De archeologische opgraving aan de Einsteinweg 101 heeft sporen en vondsten 

opgeleverd die vanaf de vroege middeleeuwen tot in de 20e eeuw dateren. Op basis 

van het proefsleuvenonderzoek werden bewoningsresten uit de Nieuwe tijd en de late 

middeleeuwen ook inderdaad verwacht. De archeologische resten uit de vroege- en 

volle middeleeuwen waren echter een onverwachte ontdekking. Op basis van het 

vondstmateriaal, de bouwwijze, baksteenformaten en enkele 14C dateringen is de 

bewoning opgedeeld in vijf verschillende fasen: 700-900 (fase 1), 1000-1300 (fase 2), 

vanaf ca. 1450 (fase 3), vanaf ca. 1600 (fase 4) en 1800 – 1965 (fase 5).

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek samengevat en in een 

breder perspectief geplaatst. De relatie met bekende vindplaatsen uit de omgeving 

wordt besproken. De onderzoeksvragen uit het PvE (bijlage 1) worden hierbij in de 

lopende tekst beantwoord. De onderzoeksvragen met betrekking tot sociale status 

en economie (onderzoeksvragen 24 en 25) kunnen niet worden beantwoord, omdat 

er te weinig vondstmateriaal uit gesloten vondstcomplexen is aangetroffen om hier 

uitspraken over te kunnen doen.

7.2 Het fysieke landschap

Onderzoeksvragen: 1 t/m 6
Het plangebied bevindt zich op de noordelijke oever van de Rijn. In de ondergrond 

zijn siltige oeverafzettingen en geulafzettingen aanwezig. In het onderzoeksgebied 

bevinden zich twee geulen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in het meest 

oostelijk deel van het plangebied (kwelder-)geulafzettingen aangetroffen, die op 

een later moment door oeverafzettingen zijn afgedekt. Tijdens de opgraving is deze 

geul niet opnieuw aangesneden, omdat de put niet tot dit niveau is verdiept. De 

geulafzettingen maken deel uit van een noord-zuid georiënteerde geul, die ook tijdens 

het booronderzoek44 en het proefsleuvenonderzoek in onderzoeksgebied Kop van 

Leeuwenhoek45 is aangesneden. Er wordt aangenomen dat deze geul voor aanvang 

van de middeleeuwen is verland.46 In het westelijk deel van het onderzoeksgebied is 

tijdens de opgraving wel een smalle, noordoost-zuidwest lopende geul aangesneden. 

Deze heeft zich ingesneden vanuit de top van de oeverafzettingen en dateert daarom 

van na 1000 n. Chr.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek was in de oeverafzettingen maar één pakket 

of laag te onderscheiden. Tijdens de opgraving bleek echter dat het oeverpakket 

in het centrale deel van het onderzoeksterrein uit meerdere lagen bestaat, waarin 

verschillende archeologische niveaus aanwezig zijn. Aan de basis bevindt zich 

een siltig pakket, waar bovenin een laklaag is gevormd. De oudste sporen (fase 1) 

kwamen onder deze laklaag tevoorschijn, wat erop wijst dat dit pakket voor de vroege 

middeleeuwen is afgezet. Boven de laklaag bevindt zich een nog ca. 40 cm dik pakket 

44  Jansen & Kruidhof 2008.
45  Goddijn 2016.
46  Goossens 2017, 17.

7
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aan siltige oeverafzettingen. Deze zullen na de eerste bewoningsfase (ca. 700 – 900 n. 

Chr.) zijn afgezet vanuit de Rijn. In de oeverafzettingen zijn twee verschillende lagen 

te onderscheiden, die met name qua kleur verschillen. In de top van de onderste, 

donkergrijze, laag is een greppel uit de periode 1000-1300 aangesneden, wat erop wijst 

dat de onderste laag tussen grofweg 800 en 1200 dateert. De bovenste, lichtgrijze laag 

dekt de greppel af en dateert daarom in ieder geval na 1000 n. Chr.

Alle sporen van de stenen boerderij bevinden zich in de top van de bovenste laag 

oeverafzettingen. 

De relatief hoog gelegen oeverafzettingen vormden vanaf de vroege middeleeuwen 

een aantrekkelijke locatie om te wonen. Hoewel er in de middeleeuwen nog enkele 

overstromingen plaatsvonden, zal het onderzoeksgebied toch een relatief hoge en 

droge locatie zijn geweest in vergelijking met de lager gelegen komgebieden.

7.3 De vroeg- en volmiddeleeuwse bewoning aan de Einsteinweg 
in relatie tot de regio

Onderzoeksvragen: 7 t/m 11, 12

Fase 1 (700-900)
In de vroege middeleeuwen vonden er regelmatig overstromingen plaats en het 

landschap was lange tijd te nat voor bewoning. De aangetroffen laklaag wijst er op dat 

er op een gegeven moment drogere omstandigheden ontstonden, waarin begroeiing 

en later ook bewoning kon plaatsvinden. De eerste ontgingingen vonden plaats in de 

periode 700-900. Verspreid over een areaal van ca. 12 x 14 m is in het centrale deel 

van het terrein een cluster sporen aangetroffen, bestaande uit greppels, paalsporen 

en kuilen. In zuidelijke richting kon het cluster niet worden begrensd. De datering van 

dit sporencluster is gebaseerd op de stratigrafische ligging van de sporen onder de 

laklaag en een 14C-datering van verkoolde zaden uit één van de paalsporen. Er is op de 

vindplaats geen vondstmateriaal aangetroffen uit deze periode en in het cluster sporen 

konden geen structuren worden herkend. Het is daarom lastig om de sporen te duiden. 

Vermoedelijk betreft het een erf, of groter nederzettingsterrein dat zich buiten de 

grenzen van het onderzoeksgebied uitstrekt. In het plangebied Kop van Leeuwenhoek 

zijn geen sporen uit deze periode aangetroffen, dus richting het zuiden lopen de 

sporen niet verder door dan ca. 50 m.

De greppels uit deze periode hebben een andere oriëntatie dan de greppels en sporen 

uit de jongere perioden. Mogelijk was de verkaveling in de vroege middeleeuwen nog 

meer gericht op het natuurlijke landschap (o.a. Oude Rijn). Na overstromingen aan het 

einde van de vroege middeleeuwen is deze oude indeling afgedekt en verloren gegaan.

De periode waaruit de sporen dateren is nog relatief onbekend in de directe omgeving 

van het plangebied. Op Oegstgeest Nieuw Rhijngeest zijn enkele verspreid liggende 

sporen aangetroffen die mogelijk ook in de periode 700 – 900 gedateerd kunnen 

worden, maar hoe deze sporen precies te interpreteren en te dateren zijn is nog niet 

bekend.47

47  Mondelinge mededeling M. van Zon. Dit project bevindt zich nog in de uitwerkingsfase.
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Fase 2 (1000-1300)
Na de overstromingen in de vroege middeleeuwen viel het landschap weer droog. Een 

greppel en mogelijk enkele paalsporen dateren uit de periode 1000-1300 (fase 2). Uit 

de sporen zijn enkele fragmenten kogelpot-, Pingsdorf- en grijsbakkend aardewerk en 

enkele (runder-)botten verzameld. 

De sporen zijn te relateren aan de bewoningssporen die 50 m ten zuiden van het 

onderzoeksgebied in Kop van Leeuwenhoek zijn aangetroffen. Mogelijk behoren 

ook de volmiddeleeuwse sporen van Nieuw Rhijngeest tot dezelfde vindplaats, 

hemelsbreed liggen deze op nog geen 300 m afstand van de vindplaats aan de 

Einsteinweg. De nieuwe indeling van het landschap in de periode 1000-1300 vormt 

de basis voor de verkaveling zoals deze tot in de 20e eeuw heeft bestaan (Figuur 

7.1). Mogelijk was er al sprake van een volmiddeleeuwse voorganger van de Lage 

Morschdijk zoals die op de kaart uit 1615 wordt weergegeven (Figuur 2.6). Opmerkelijk 

is dat de sporen aan de Einsteinweg naderhand zijn afgedekt door een ca. 25 cm dik 

pakket siltige oeverafzettingen, terwijl de sporen in Kop van Leeuwenhoek direct 

onder de verstoorde bovengrond zijn aangetroffen. Voor dit verschil in stratigrafische 

ligging zijn twee mogelijke verklaringen. Ofwel de bovengrond is ter hoogte van 

Kop van Leeuwenhoek dieper verstoord, waardoor het afdekkende oeverpakket in 

de verstoorde bovenlaag is opgenomen. Ofwel de overstroming die de sporen aan 

de Einsteinweg heeft afgedekt was lokaal van aard, waarbij het sediment vanuit een 

kleine zijgeul van de Rijn is afgezet. Wanneer wordt gekeken naar de absolute hoogte 

waarop de sporen zijn aangetroffen lijkt de eerste verklaring het meest aannemelijk. 

De bovenkant van de sporen te Kop van Leeuwenhoek ligt namelijk rond 0,4 – 0,5 m –

NAP, terwijl de bovenkant van de sporen aan de Einsteinweg rond 0,2 m – NAP ligt. 

Figuur 7.1 Overzicht van de sporen van fase 2 in het plangebied Einsteinweg en ten 

zuiden daarvan de sporen in plangebied Kop van Leewenhoek. In de periode 1000-1300 

werd de basis gelegd voor de verkaveling die tot in de 20e eeuw heeft bestaan, zoals 

hier is te zien op de kadastrale minuutkaart van 1811-1832.

7.4 De ontwikkeling van boerderij Veldheim

Onderzoeksvragen: 7 t/m 11, 13 t/m 20, 22 & 23

Fase 3 (1450- 173 / 1574 (?))
In 1266 krijgt Leiden stadsrechten, die gepaard gaan met marktrechten dus handel. 

In de eerste twee eeuwen hierna is er dankzij de lakennijverheid sprake van een snelle 

groei van de stand. Door toenemende specialisatie van ambachten en de toenemende 

bevolkingsgroei was er in de stad een steeds grotere vraag naar voedsel (vee, melk, 

graan, etc.). Daarom werden buiten de stad boerderijen opgericht met omliggende 

akkers en weiden. Een van deze boerderijen is boerderij Veldheim. De oudste fase van 

de boerderij gaat terug tot de periode vanaf 1450 (fase 3). In deze periode werd een 

eerste stenen gebouw opgericht, grotendeels opgetrokken uit hergebruikte, 12e of 13e 

eeuwse kloostermoppen. Er zijn twee redenen om te veronderstellen dat de boerderij 

niet uit de 12e of 13e eeuw dateert. In de 12e – 13e eeuw was baksteen nog een relatief 

luxeproduct dat niet op grote schaal werd gebruikt. Een bakstenen boerderij, buiten 

de stad, wordt voor deze periode dan ook onwaarschijnlijk geacht. Daarnaast komt het 

gebruikte kruisverband pas voor vanaf de tweede helft van de 15e eeuw. Verondersteld 

wordt dat de bakstenen in de nabije omgeving van de boerderij verworven zijn. 

Mogelijke herkomstgebieden zijn:
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- Het laatmiddeleeuwse kasteel Endegeest (monumentnr 4049), dat zich ca. 500 m 

ten noordoosten van het onderzoeksgebied bevond. De oudste vermelding van dit 

kasteel dateert uit 1307.

- Kasteel Paddepoel. Bij een 0nderzoek naar de voorburcht van het kasteel zijn 

twee bouwfasen uit de tweede helft van de 14e eeuw aangetroffen (Archis-

waarnemingsnr 24061)

- Gebouwen uit de binnenstad van Leiden

De boerderij was 11,5 m breed en tenminste 17 m lang. In de breedte is de boerderij 

door een binnenmuur in twee delen opgedeeld, waarschijnlijk een woondeel in het 

oosten en een staldeel in het westen. In de zuidoosthoek van de boerderij bevond zich 

een houten schuur, waarvan de paalsporen teruggevonden zijn. 

Fase 4 (1615-1800)
In het kader van het Beleg van Leiden in 1573-1574 werden bouwwerken in het 

buitengebied van de stad Leiden gesloopt, zodat de belegeraars zich niet in de 

gebouwen konden verschansen. Hoewel het onderzoeksgebied volgens Oerle48 

net buiten de bebouwingsvrije zone van 500 roeden ligt, bevindt het zich wel in de 

uitgebreide zone van 800 roeden. Ook boerderij Veldheim is op een gegeven ogenblik 

gesloopt. Het kan niet met zekerheid gesteld worden dat deze sloop ook inderdaad 

samenhangt met het Beleg, omdat het niet mogelijk is de sloop precies te dateren. 

Wel is bewezen dat de boerderij op een gegeven moment gesloopt is. Dit blijkt uit 

de verschuiving van de muren van de boerderij tussen fase 3 en 4. De muren van fase 

4 zijn net naast de muren van fase 3 opgebouwd, waarvoor de muren van fase 3 dus 

eerst gesloopt moeten zijn. Daarnaast is er van een binnenmuur van fase 3 alleen een 

uitbraaksleuf bewaard, waar een muur uit fase 4 dwars overheen gebouwd is. Verder is 

op historische kaarten van het Beleg en uit 1615 geen bebouwing zichtbaar.

Waarschijnlijk waren de fundamenten van de boerderij in de 17e eeuw nog zichtbaar, 

want de nieuwe boerderij is met dezelfde oriëntatie, op bijna precies dezelfde locatie 

gebouwd als de oude. Wanneer deze herbouw precies plaatsvond is onduidelijk, omdat 

de gebruikte baksteenformaten een ruime dateringsmarge van de 15e tot de 19e eeuw 

kennen.

De nieuwe boerderij was 11 m breed en tenminste 25 m lang. Het ca. 12,5 m lange 

woondeel bevond zich aan de oostkant van het gebouw. Deze was door middel 

van een binnenmuur (mogelijke brandmuur) in de lengte in tweeën gedeeld. In 

de noordoosthoek van de boerderij bevond zich een kelder, die vanuit het oosten 

toegankelijk was. In het westelijke staldeel zijn weinig sporen van een binnendeling 

teruggevonden. In het noordoostelijk deel van de stal bevond zich een aparte stal 

of opslagruimte van ca. 2 x 2 m. Verder bevond zich in het zuiden tegen de stalmuur 

mogelijk een privaat. In het zuiden heeft zich mogelijk naast de boerderij een schuur 

bevonden, waarvan een deel van de noordelijke muur is aangetroffen.

Fase 5 (1800-1965)
Feitelijk is de basis van de boerderij, zoals die bekend is van historisch kaarten en oude 

foto’s, in fase 4 vastgelegd. Alleen een aantal kleine aanpassingen van de boerderij zijn 

in de 19e en 20e eeuw te dateren, zoals een giergoot langs de noordelijke muur van de 

boerderij. De indeling van het woonhuis, de stallen en de hooimijt is zeer nauwkeurig 

48  Van Oerle 1975.
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bekend in deze laatste periode, door een in 2004 getekende plattegrond door Paul 

Slootweg (Figuur 2.10).Niet op de tekening aangegeven zijn enkele betonnen silo’s 

ten noorden van de boerderij. In het oostelijk deel van het erf zijn enkele grotere 

kuilen gegraven die als afvalkuil worden gezien. In de kuilen zijn runderskeletten 

aangetroffen, samen met een mix van middeleeuws roodbakkend aardewerk, 

Europees porselein en industrieel wit aardewerk uit de 19e en 20e eeuw. 

Water- en afvalvoorziening
Er zijn diverse sporen aangetroffen die met de water- en afvalvoorziening in verbrand 

gebracht kunnen worden. Tijdens fase 3 was er op het erf ten westen van de boerderij 

een waterput aanwezig. Deze was vierkant en opgebouwd uit kloostermoppen. Twee 

ronde bakstenen waterputten kunnen waarschijnlijk in de 19e of 20e eeuw worden 

gedateerd. Eén van de waterputten bevond zich deels binnen de muren van de 

boerderij en is waarschijnlijk gebruikt voor de aanvoer van het drinkwater (voor het 

vee) en spoelwater voor de stal. Uit deze jongste periode dateren ook drie betonnen 

mestsilo’s of waterputten. 

7.5 De voedseleconomie in de late middeleeuwen en Nieuwe tijd

Onderzoeksvragen: 10, 16 en 21
Er kunnen maar weinig uitspraken worden gedaan over de voedseleconomie in de 

verschillende bewoningsperioden. Uit de bewoningsfasen 1 t/m 3 zijn verkoolde zaden 

en aarspilfragmenten van verschillende graansoorten aangetroffen. De aanwezigheid 

van de aarspilfragmenten zijn een aanwijzing voor de lokale verwerking van de 

geoogste gerst en rogge in de periode 1000-1300.

Met betrekking tot het vee zijn er met name resten gevonden uit de jongste 

bewoningsperiode. Het betreft botten van runderen, in de meeste gevallen volwassen/ 

oude individuen zonder slacht- of bewerkingssporen. Uit historische bronnen is dan 

ook bekend dat het bedrijf rond 1900 een gemengd bedrijf betrof.49  De skeletten in 

de kuilen zijn waarschijnlijk afkomstig van dieren die niet voldoende melk meer gaven 

of een natuurlijke dood zijn gestorven. De stallen, waar het melkvee heeft gestaan, 

bevonden zich in het westelijk deel van het gebouw. Of dit ook in de 15e - 16e eeuw 

het geval was is niet bekend. Er zijn geen aanwijzingen voor specialisatie van het 

boerenbedrijf in een bepaalde periode.

49  Witte Weekblad Oegstgeest 3 november 2004.
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