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Samenvatting

In opdracht van de gemeente Leiden heeft Archol een archeologische begeleiding 

uitgevoerd in het plangebied Aalmarkt te Leiden. De werkzaamheden hebben 

plaatsgevonden in de periode 1 mei tot en met 29 augustus 2017. Langs de Rijnkade 

zijn op drie zones aan de Aalmarkt werkputten uitgegraven tot 0,6 – 0,7 m –Mv. 

Hierbij zijn geen archeologische resten waargenomen. Onder de bestrating was een 

ophogingspakket van lichtgrijs zand aanwezig. Hierin is een houten damwand parallel 

aan de Rijnkade gevonden en enkele betonplaten. Zowel het ophogingszand als 

de damwand en het beton is aangebracht in de jaren ’80 van de vorige eeuw bij de 

renovatie van de bakstenen kade langs de Rijn.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de gemeente Leiden heeft Archol een archeologische begeleiding 

conform protocol opgraven uitgevoerd in het plangebied Aalmarkt te Leiden (Figuur 

1.1). De openbare ruimte van de Aalmarkt, Apothekersdijk, Maarsmansteeg en Stille 

Mare wordt vanaf januari 2017 opnieuw ingericht. Hiervoor zijn diverse voorbereidende 

(grond- en graaf) werkzaamheden uitgevoerd. 

De werkzaamheden zijn gerealiseerd in een zone, waar op grond van het 

Bestemmingsplan Archeologie de dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 geldt: 

gebieden met een hoge archeologische waarde binnen de singels. De voor Waarde-

Archeologie 2 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de 

bescherming van archeologische waarden. In dit gebied gelden voor ruimtelijke 

plannen de volgende criteria: archeologisch onderzoek moet plaatsvinden, indien 

de bodem wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 25 m2 en dieper dan 

50 cm. Bij de huidige plannen worden bovenstaande criteria overschreden en is een 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk noodzakelijk.

Het onderzoek heeft gedurende vier dagen tussen 1 mei en 29 augustus 2017 

plaatsgevonden, waarbij de ontgravingen dieper dan 50 cm archeologisch zijn 

begeleid.

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

bron:kadaster
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Figuur 1.1 
Locatie Leiden Aalmarkt.
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1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bevindt zich in de historische binnenstad van Leiden (Figuur 

1.2). Naast het herbestraten van de Aalmarkt, Apothekersdijk, Maarsmansteeg en Stille 

Mare vinden de volgende werkzaamheden plaats:

Aalmarkt tussen de Kippenbrug en het Waaghoofd
De strook tussen de kade en de rijbaan wordt ontgraven tot ca. 0,9 m diepte. Hierna 

wordt grondverbetering toegepast t.b.v. het planten van bomen in deze zone.

Aalmarkt tussen Waaghoofd en Visbrug
Ook hier worden bomen herplant. De strook tussen kade en rijstrook is hier een stuk 

breder (3-4 m) en wordt ontgraven tot 1-1,3 m  –Mv, waarna grondverbetering wordt 

toegepast.

Catharinasteeg
Riolering en openbare ruimte (o.a. afwatering - lijngoten, verhardingen, etc.) worden 

aangelegd in de nieuwe steeg. Deze werkzaamheden vallen onder Aalmarktproject/

SGB. Aansluiting van dit nieuwe riool op het bestaande riool in de Aalmarkt zal in 

opdracht van gemeente worden gerealiseerd. Hiertoe wordt een sleuf van maximaal 50 

m met een diepte van 2,5 m gegraven en mogelijk 3 m t.b.v. een nieuwe betonput (1,5 

m x 1,5 m).

Maarsmansteeg
Aanleggen van lijngoten in de gehele steeg aan weerszijden en ca. 60 cm  vanaf de 

gevel met bakken t.b.v. opvangen zand om de 10-15 m. Deze bakken zijn 1 m lang en 

30 cm breed en maximaal 50-60 cm diep.
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Figuur 1.2
Ligging plangebied Leiden Aalmarkt.
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Mandemakerssteeg
Hier wordt bestrating aangebracht en in het midden van de steeg een molgoot. De 

ontgraving is onder het straatwerk is maximaal 10 cm. Voor de molgoot wordt een 

aantal straatkolken geplaatst tot op een onbekende diepte. Deze komen op dezelfde 

plaats terug. De ontgraving is even diep als de hoogte van de kolk zelf + 10 cm. 

Rondom de kolk zal er ca. 20- 30 cm worden gegraven.

1.3 Onderzoeksopzet en organisatie

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

door de Monumentenwet, 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 

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. 

Voorafgaand aan de archeologische begeleiding heeft Erfgoed Leiden en Omstreken 

een bureauonderzoek en advies opgesteld voor het plangebied Aalmarkt.1 Op 

basis van de resultaten van dit onderzoek is besloten de werkzaamheden voor de 

herinrichting archeologisch te laten begeleiden. De opdracht is verstrekt door de 

gemeente Leiden (S.J. Ariaans), tevens is de gemeente Leiden bevoegd gezag (M. 

Rietkerk/ C. Brandenburgh van Erfgoed Leiden en omstreken). Het bevoegd gezag 

heeft voorafgaand aan de archeologische begeleiding een Programma van Eisen (PvE) 

op laten stellen ten behoeve van de uitvoering van de archeologische begeleiding.2 

De opgraving is uitgevoerd conform het PvE en de richtlijnen die zijn gesteld in de 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3). De uitvoering van de civiele 

werkzaamheden was in handen van Van Roode Infra BV (contactpersoon T. Konijn).

Het onderzoek is uitgevoerd door verschillende veldarcheologen van Archol bv (Tabel 

1.2). Het project is begeleid door een projectleider (senior-KNA-archeoloog). 

1  Brandenburgh 2016.
2  Van de Geer 2016.
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Soort onderzoek: Archeologische begeleiding conform protocol opgraven

Projectnaam: Herinrichting openbare ruimte Aalmarktgebied

Projectcode Erfgoed Leiden e.o. 17AAL

Archolprojectcode: AAL1702

Archis-zaaknummer: 4043782100

Opdrachtgever: Gemeente Leiden, S.J. Ariaans

Bevoegd gezag: Gemeente Leiden, Team Monumenten & Archeologie, M. 
Rietkerk/ C. Brandenburgh

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: 1 mei – 29 augustus 2017 

Rapport gereed: Februari 2018

Versie 1.0 (definitief )

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Aalmarktgebied e.o.

Coördinaten gebied: 93.625/ 463.873

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: -

Huidig grondgebruik: bebouwd

Beheer en plaats van documentatie en 
vondsten:

Archeologisch depot van de gemeente Leiden

Naam Functie

Drs. T.A. Goossens projectleider

S. Baas MA veldarcheoloog

P. van de Geer MA veldarcheoloog

J. van der Leije MA veldarcheoloog

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Archeologisch kader

2.1 Archeologische en historische context

De archeologische waarde voor het plangebied  is op de huidige archeologische 

waardenkaarten hoog vanwege de ligging in de oudste delen van de stad. Leiden is 

ontstaan uit drie bewoningskernen waarvan de Breestraat, ontstaan in de 12e eeuw, 

er één is. Aan de overzijde van de Rijn lag Maredorp, dat in de 14e eeuw onderdeel 

ging uitmaken van de stad. De oudste bewoning wordt hier verwacht langs de 

Haarlemmerstraat, nabij de oevers van de Mare.3

Aalmarkt
De Aalmarkt is ontstaan in de 13e of 14e eeuw. Oorspronkelijk was de Rijn veel 

breder dan nu, maar al vrij vroeg in de stadsgeschiedenis is de bedding versmald 

en zijn er nieuwe kavels aangelegd aan een nieuw aangelegde straat langs het 

water. De landaanwinst vond plaats door het aanleggen van beschoeiingen en het 

storten van grote hoeveelheden afval. De vroegste fasen van deze activiteiten zijn 

gedetailleerd vastgelegd bij de opgravingen ter plaatsen van de Stadsgehoorzaal en 

de Catharinasteeg. De jongste fasen liggen onder de huidige straat en zijn nog maar 

sporadisch gedocumenteerd. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is de aanleg van 

rioleringen in de zogeheten Marktenroute archeologisch begeleid. Hierbij zijn over 

het gehele traject allerlei voorwerpen verzameld. In de zone tussen de rijstrook en 

de kademuren en ter plaatse van het aan te leggen verbindingsriool kunnen resten 

van beschoeiingen, kades en ophogingspakketten aanwezig zijn. De kans is echter 

aanwezig dat de zone tussen de rijstrook en de huidige kade in het recentere verleden 

reeds vergraven is bij de aanleg van de kademuren. 

Catharinahof en -steeg
Dit gebied ligt direct ten zuidoosten van een terrein dat in 2007 volledig archeologisch 

is onderzocht. Recentelijk is ook een strook van 2 m grenzend aan de noordwestzijde 

van het LVC-gebouw tot een diepte van 2 m –Mv onderzocht. Het gebied is 

vermoedelijk al vanaf de 13e eeuw bebouwd geweest. In 1421 werden de huizen aan de 

zuidoostzijde van de Waalse kerk aangekocht door het St. Catharinagasthuis. Voor die 

tijd zal er sprake zijn geweest van bebouwing op de achtererven van de huizen aan de 

Breestraat. Denk daarbij aan secreten, waterputten en kleine bijgebouwen en schuren. 

Deze zijn na de aankoop door het gasthuis gesloopt en het gebied grenzend aan de 

kerk werd ingericht als begraafplaats. 

Maarsmansteeg
Bij de aanleg van rioleringen in de Maarsmansteeg in 1996 is een archeologische 

begeleiding uitgevoerd. Hierbij is over de gehele lengte van de steeg een profiel 

ingetekend tot een diepte van 1 m –Mv. Uit de rapportage van dit onderzoek blijkt dat 

men bakstenen funderingen heeft aangetroffen in de steeg en dat deze waar mogelijk 

zijn blijven zitten. 

Mandemakerssteeg
Op de hoek van de Mandemakerssteeg is bij een eerdere archeologische begeleiding 

muurwerk aangetroffen dat haaks op de steeg stond. De twee oudste muren dateren 

3  Dit hoofdstuk is grotendeels overgenomen uit Brandenburgh 2016.

2
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op basis van de gebruikte bakstenen en de 14C-dateringen van de houten fundering, 

in de vroege 14e eeuw. Mogelijk gaat de bewoning hier verder terug, maar dit kon niet 

worden onderzocht.

2.2 Archeologische verwachting

Binnen het plangebied moet rekening gehouden worden met resten van de (stedelijke) 

nederzetting Leiden. Het gaat om voornamelijk om steenbouw met mogelijke 

voorgangers van hout. De resten dateren van de 13e eeuw tot en met de 19e eeuw. Ter 

hoogte van de Aalmarkt bevinden zich de jongste fasen van de landaanwinning uit de 

late middeleeuwen/ begin Nieuwe tijd. Ter hoogte van het toekomstig Catherinahof 

is sprake van een begraafplaats die dateert vanaf de 15e eeuw. Deze begraafplaats 

ligt ruim 20 m ten westen van onderhavig plangebied, waardoor resten ervan niet ter 

plaatse van de voorgenomen bodemingrepen verwacht hoeven te worden. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat archeologische resten al aanwezig kunnen 

zijn vanaf een diepte van 40 cm –Mv.4 Tijdens de archeologische begeleiding van de 

proefsleuven voor het opsporen van kabels en leidingen in het gebied is op enkele 

locaties vanaf 35 tot 40 cm –Mv een geroerd zandig kleipakket of ophogingslaag 

aangetroffen die mogelijk te interpreteren is als historisch geroerde laag waar 

archeologische resten in- of onder te verwachten zijn. Bij een archeologische 

begeleiding ter hoogte van de hoek van de Breestraat naar de Mandemakerssteeg 

bevonden muurresten zich zelfs direct onder het maaiveld.5 

4  Goddijn 2016.
5  Jezeer 2013, 38.
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Onderzoeksmethodiek

3.1 Doelstelling

Het doel van de archeologische begeleiding is het documenteren van de aanwezige 

archeologische resten en behoud ex situ van de archeologische waarden in het kader 

van de kennisvorming van het verleden in het algemeen en de van de stad Leiden in 

het bijzonder.

3.2 Vraagstellingen

De ouderdom van de Breestraat is nog allerminst duidelijk en het onderzoek zou 

een bijdrage kunnen leveren aan het beeld van de stad voor de periode waarin nog 

maar weinig historische bronnen beschikbaar zijn: de vroeg - stedelijke fases.6 Het 

onderzoek richt zich daarom op het dijkdorp langs de Breestraat en de groei van 

de stad. Er is een grote behoefte aan harde dateringen voor vrijwel alle periodes 

dat Leiden bewoond is. De interpretatie van sporen, vondsten en landschappelijke 

fenomenen is niet mogelijk zonder de ouderdom hiervan vast te stellen.

Algemeen

1. Zijn er binnen de reikwijdte van de bodemingrepen archeologische resten aanwezig? 

Zo ja, wat is de (diepte)ligging, aard, omvang, conservering en datering van deze 

resten? 

2.  Komen de aangetroffen archeologische resten overeen met de verwachting?

3. In welke mate is er sprake van verstoring van de bodem?

4. Indien ophogingspakketten van het dijklichaam van de Breestraat worden 

aangetroffen: wat is de ouderdom en fasering van de ophogingen? Is er sprake van 

straatniveaus en zo ja, wat is de aard en datering hiervan?

5. Indien resten van bebouwing (<1900) worden aangetroffen: wat is de constructiewijze 

en ouderdom van deze bebouwing?

Oeverzone van de Rijn

Indien de oeverzone van de Rijn zichtbaar wordt:

6. Wat is de aard, samenstelling en datering van de aanplempingspakketten in de oever? 

Hoeveel fases van beschoeiingen zijn aanwezig? 

7. Hoe is de samenstelling van het afval in de aanplempingspakketten? Wat is de aard 

van het nederzettingsafval in de aanplempingspakketten? Is er sprake van perceelsge-

bonden ambachtelijk afval of algemeen nederzettingsafval?

Indien het dijklichaam aangetroffen wordt:

8. Hoe verliep de ontwikkeling van het dijkdorp van de Breestraat? Wat is de datering 

van de dijkaanleg? 

9. Is er sprake van straatniveaus binnen het dijklichaam en wat is hiervan de fasering? 

10. Is er sprake van een oudere nederzetting onder de dijk?

11. Vanaf wanneer is er bebouwing ontstaan aan de Breestraat en wat is de fasering 

hiervan? 

12. Wanneer vond verstening plaats langs de Breestraat en verschilt dit van de rest van 

de stad?

6  Brandenburgh & Orsel 2013.

3
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3.3 Strategie

Algemeen
Voorafgaand aan de begeleiding zijn de werkzaamheden en de planning afgestemd 

tussen de gemeente (S. Adriaans), aannemer Van Roode (T. Konijn) en Archol (T. 

Goossens). Hierbij is besloten dat de gemeente een planning van alle werkzaamheden 

en de te begeleiden zones zou toesturen en dat T. Konijn als aanspreekpunt van de 

te begeleiden bodemingrepen zou fungeren. In de praktijk bleek de planning van de 

verschillende deelprojecten meer gefaseerd met lange tussenposen van stilstand 

tussen de verschillende fasen. Al gauw is toen in gezamenlijk overleg besloten om de  

planning rechtstreek via aannemer Van Roode met Archol af te stemmen. Dit heeft 

uiteindelijk gerealiseerd in een flexibele inzet gedurende de gehele periode van uitvoer. 

De aanpak van de werkzaamheden wordt nu per deelgebied besproken.

Aalmarkt tussen Waaghoofd en Visbrug (werkput 1)
In deze zone is een groenstrook aangelegd. Volgens het PvE zou hier een strook van ca. 

3,5 – 4 m x 27 m worden verdiept tot 1 – 1,3 m –Mv om vervolgens grondverbetering 

toe te passen voor de drie te planten bomen. De bodem is echter tot slechts 0,7 m –Mv 

ontgraven. De uitgegraven strook meet ca. 4,5 x 25,5 m.

Aalmarkt tussen Kippenbrug en het waaghoofd (werkputten 2 en 3)
Twee locaties in deze zone zijn uitgegraven in verband met de herplanting van bomen. 

De zones zijn 7 m (put 2) en 30 m (put 3) lang en 3 – 4 m breed. Ook in deze zone is de 
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bodem tot slechts 0,7 m –Mv ontgraven in plaats van tot 1 – 1,3 m –Mv zoals in het PvE 

vermeld staat.

Catharinasteeg, Maarsmansteeg en Mandemakerssteeg
Ook de ontgravingen in de zones Catharinasteeg, Maarsmansteeg en 

Mandemakerssteeg reikten minder diep dan op voorhand op basis van het PvE werd 

verwacht. In de Mandemakerssteeg is alleen de bestrating vernieuwd. Ter hoogte van 

de Catharinasteeg zijn in tegenstelling tot het PvE geen diepe sleuven gegraven ten 

behoeve van een nieuw riool. Er is alleen een nieuwe aansluiting in de betonput van het 

bestaand riool7 geplaatst: daar waar het riool van de Cathtarinesteeg uitkomt op de 

Aalmarkt. Voor het plaatsen van de nieuwe aansluiting op de Aalmarkt is alleen binnen 

de verstoringskuil van de bestaande aansluiting gegraven. In overleg met Archol is 

daarom besloten om af te zien van begeleiding. 

3.4 Methodiek veldwerk

De ontgravingen op de Aalmarkt zijn gebeurd onder toeziend oog van een archeoloog. 

Bij het afgraven is gelet op archeologisch vondstmateriaal en op sporen dan wel 

ophogingslagen. Wanneer de werkput op diepte was, zijn foto’s genomen van de 

situatie en is de locatie ingemeten. Hierbij zijn tevens NAP maten genomen van de 

onderkant van de ontgraving.

7  Het bestaand riool is recent, voorafgaand aan het onderhavige project, aangelegd bij de 
inrichting van de nieuwe Catharinasteeg.
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Resultaten

Aalmarkt tussen Waaghoofd en Visbrug (werkput 1)
Dit traject is verdiept tot 0,7 m –Mv, 0,0 – 0,2 m –NAP. De zone langs de huidige 

kademuur van de Rijn is tot (minstens) 0,7 m –Mv verstoord. De bodem bestaat tot 

ten minste 0,7 m –Mv uit lichtgrijs, zwak siltig  ophogingszand met her en der brokken 

klei, steen en puinverharding (industrieel slakmateriaal) (Figuur 4.1). Dit zand is hier 

in de jaren ’80 aangebracht toen de kadewand werd gerenoveerd.8 Daarnaast zijn 

er verschillende kabels en leidingen aanwezig. Ook bij de aanleg van deze kabels en 

leidingen zal de bodem zijn omgezet.

Aalmarkt tussen Kippenbrug en het Waaghoofd (werkputten 2 en 3)
In de zone tussen de Kippenbrug en het Waaghoofd zijn twee werkputten uitgegraven, 

beide zijn uitgegraven tot ca. 0,6 m –Mv. De onderkant van werkput 2 lag op 0,1 – 0,3 

m –NAP, werkput 3 is uitgegraven tot 0,6 – 0,8 m –NAP. Ter hoogte van werkput 2 was 

opnieuw ophogingszand uit de jaren ’80 van de vorige eeuw aanwezig. Hierbinnen 

tekende zich een 1,5 x 1,5 m groot vierkant van donkerbruingrijze geroerde klei af. Op 

deze locatie heeft tot voor kort een boom gestaan. 

Ter hoogte van werkput 3 bevond zich onder de bestrating een vaste puinlaag/ 

betonlaag van ca. 20 cm dik. Hieronder bevond zich de ophogingslaag uit de jaren ’80. 

In het ophogingszand is een rij houten balken aangetroffen, parallel aan de huidige 

kade (Figuur 4.2). Deze balken zijn in de jaren ’80 van de vorige eeuw aangebracht toen 

de kade vernieuwd werd. Er is toen ook een betonnen plaat aangebracht tussen de 

rij houten palen en de bakstenen kade.9 De werkput is verdiept tot de bovenkant van 

deze betonplaat.

8  Mondelinge mededeling van één van de uitvoerders (van Van Roode Infra BV) van de 
werkzaamheden. De persoon in kwestie was destijds zelf bij de werkzaamheden aan de kade 
betrokken.

9  Bevestigd door de uitvoerder van de werkzaamheden aan de kade destijds.

Figuur 4.1 
Aalmarkt tussen Waaghoofd en Visbrug – 
ontgraving tot 0,7 m –Mv (vanuit het noord-
westen).

4



18 Leiden AALmArkt

Figuur 4.2 
Aalmarkt tussen Kippenbrug en het 
Waaghoofd (put 2) (vanuit het zuidoosten). 
In het ophogingszand bevindt zich een kleiig 
pakket waarin een boom gestaan heeft.

Figuur 4.3 
Aalmarkt tussen Kippenbrug en het 
Waaghoofd (put 3) met daarin een rij houten 
balken parallel aan de huidige kade (vanuit 
het zuidoosten).
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Synthese

De archeologische begeleiding in het plangebied Leiden Aalmarkt heeft geen 

archeologische resten opgeleverd, er zijn geen sporen aangetroffen en geen 

archeologische vondsten gedaan. Deze resultaten komen overeen met een eerdere 

archeologische begeleiding aan de Aalmarkt.10 Langs de huidige kade van de Rijn 

bevindt zich in de grond een ophogingspakket dat hier in de jaren ’80 van de vorige 

eeuw is aangebracht bij de renovatie van de kadewand. Hierin zijn een houten 

damwand en een betonplaat aangetroffen die eveneens met deze werkzaamheden aan 

de kadewand in verband zijn te brengen. De werkzaamheden in de stegen tussen de 

Aalmarkt en de Breestraat beperkten zich tot het vervangen van de bestrating en een 

rioolaansluiting. Deze werkzaamheden vonden plaats in de geroerde grond.

Omdat er geen archeologische resten zijn is aangetroffen, kunnen de 

onderzoeksvragen uit het PvE niet beantwoord worden.

10  Goddijn 2016.

5



20 Leiden AALmArkt

Literatuur

Brandenburgh, C.R. 2016, Archeologisch Advies Aalmarktgebied e.o., Leiden.

Brandenburgh, C.R. & E.D. Orsel 2013, Onderzoeksagenda Archeologie en Bouwhistorie, 

Leiden.

Geer, P. van de 2016, Programma van Eisen Aalmarktgebied e.o., Archol PvE 88, Leiden.

Goddijn, M.A. 2016, Archeologische Begeleiding Leiden Aalmarkt, Archol rapport 315, 

Leiden.

Jezeer, W. 2013, Oudbouw onder nieuwbouw. Middeleeuws muurwerk op de hoek 

Breestraat-Mandenmakerssteeg te Leiden. Een archeologische begeleiding, ADC rapport 

3514, Amersfoort.

Lijst van figuren

Figuur 1.1 Locatie Leiden Aalmarkt. 

Figuur 1.2 Ligging plangebied Leiden Aalmarkt. 

Figuur 3.1 Overzicht van de begeleidde ontgravingen (put 1 t/m 3). 

Figuur 4.1 Aalmarkt tussen Waaghoofd en Visbrug – ontgraving tot 0,7 m –Mv (vanuit 

het noordwesten). 

Figuur 4.2 Aalmarkt tussen Kippenbrug en het Waaghoofd (put 2) (vanuit het 

zuidoosten). In het ophogingszand bevindt zich een kleiig pakket waarin een boom 

gestaan heeft. 

Figuur 4.3 Aalmarkt tussen Kippenbrug en het Waaghoofd (put 3) met daarin een rij 

houten balken parallel aan de huidige kade (vanuit het zuidoosten). 

Lijst van tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens. 

Tabel 1.2 Samenstelling onderzoeksteam. 



Rom
einse resten in de polder Een Archeologische Begeleiding in Polder Achthoven te Leiderdorp

S. Baas

368


	voorkant
	Rapport 386_binnenwerk_v1
	achterkant

