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Samenvatting

Archol heeft op 15 januari 2018 in opdracht van het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden 

een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Leiden Gorlaeus 

en Snellius: op de geplande uitbreidingslocatie van het Datacenter ten zuiden van het 

Snellius gebouw.

Archeologische indicatoren uit het voorgaande booronderzoek en de ligging naast 

de vroegmiddeleeuwse nederzetting van Oegstgeest gaven vooraf aan dat er 

mogelijk vroegmiddeleeuwse resten bewaard zijn in komafzettingen, onder een 

overstromingsdek uit de Nieuwe tijd en de bouwvoor. Tevens waren op grond van 

andere vindplaatsen in de omgeving ook prehistorische resten te verwachten in dieper 

gelegen estuariene afzettingen.

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat de bodemopbouw grotendeels 

overeenkomt met de verwachtingen uit het vooronderzoek. Onder de bouwvoor 

zijn vooral komachtige afzettingen aangetroffen. Het gaat om verschillende, deels 

gelaagde pakketten van klastische afzettingen. Het merendeel is ongerijpt en blijkt 

onderwater afgezet. Dit wijst op een nat en onbewoonbaar landschap. In deze 

pakketten zijn dan ook geen archeologische resten aangetroffen. Het landschap 

waarin het bovenste pakket is gevormd, is mogelijk (na verloop van tijd) wel droger 

geweest en daarmee geschikt voor bewoning. Dit pakket heeft echter evenmin 

archeologische resten opgeleverd. Deze afwezigheid kan echter ook deels te wijten 

zijn aan de aangetoonde aftopping van de oude bodem. In dit opzicht valt ook op dat 

een afdekkend overstromingspakket uit de Nieuwe tijd, zoals elders in de omgeving 

wel is aangetroffen bij het booronderzoek van 2011, hier ontbreekt. Mogelijk is het 

onderzoeksgebied relatief meer verstoord. Dit laatste geldt in ieder geval voor het 

oosten van de proefsleuf, waar de bodem recent tot 2 m diepte blijkt omgewoeld.

Gezien het ontbreken van archeologische waarden adviseert Archol om af te zien van 

archeologisch vervolgonderzoek en het onderzoeksgebied Snellius-Datacenter vrij te 

geven voor de realisatie van de bouwplannen. 
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Op 15 januari 2018 heeft Archol in opdracht van het Vastgoedbedrijf Universiteit 

Leiden een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Leiden 

Gorlaeus en Snellius (Figuur 1.1). Het gaat om een onderzoek in deelgebied Snellius: 

direct ten zuiden van het Snellius gebouw aan de Robert Boyleweg (Figuur 1.2). 

Het vastgoedbedrijf Universiteit Leiden gaat het Snellius gebouw aan deze zijde 

uitbouwen in het kader van het nieuwe Datacenter. Deze bouwwerkzaamheden in 

onderzoeksgebied Snellius-Datacenter starten al in februari 2018 dus een versneld 

onderzoek voor deze locatie was gewenst. 

Archeologische indicatoren uit het voorgaande booronderzoek en de ligging naast 

de vroegmiddeleeuwse nederzetting van Oegstgeest geven aan dat er mogelijk 

vroegmiddeleeuwse resten bewaard zijn onder de bouwvoor: met name in het 

westen van deelgebied Snellius (zie adviesgebied in Figuur 1.2). Tevens zijn hier op 

grond van vindplaatsen in de omgeving ook prehistorische resten op een dieper 

niveau te verwachten. De geplande graafwerkzaamheden van de voornoemde 

bouw zullen deze archeologische waarden verstoren. Het bevoegd gezag van de 

gemeente Leiden, Erfgoed Leiden en Omstreken, heeft daarom besloten dat er eerst  

een proefsleuvenonderzoek moet plaatsvinden met eventuele doorstart naar een 

opgraving. Het onderzoek dient conform het Programma van Eisen uit 20111 plaats te 

vinden dat begin januari 2018 is geactualiseerd.2

1  Moerman 2011.
2  Goossens 2018.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied Gorlaeus en Snellius

1
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Het proefsleuvenonderzoek in deelgebied Snellius vindt gefaseerd plaats. Na het 

onderhavige onderzoek uit januari 2018 zal op termijn ook de rest van het westelijk 

adviesgebied van deelgebied Snellius aan een proefsleuvenonderzoek worden 

onderworpen: de zones ten westen en ten noorden van het Snellius gebouw (Figuur 

1.2). Deze zones waren echter nog ontoegankelijk ten tijde van het onderhavige 

onderzoek. Zodra de geplande inrichting van deze zones actueel zal worden, dienen 

hier eerst bomen en storthopen verwijderd te worden alvorens een vervolg van het 

proefsleuvenonderzoek is te realiseren.

1.2 Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de Robert Boyleweg, en ten zuiden van het 

Snellius gebouw. Aan de westzijde is de A44 gelegen en aan de oostzijde de Niels 

Bohrweg. Het onderzoeksgebied maakt zoals voornoemd deel uit van een groter 

geheel: deelgebied Snellius (2,36 ha, Figuur 1.2) en het overkoepelende plangebied 

Gorlaeus en Snellius (9,5 ha).

Het onderzoeksgebied was ten tijde van het veldwerk in gebruik als groenstrook: 

grasland met enkele bomen en struiken. De aanwezige braamstruiken zijn voorafgaand 

aan het onderzoek verwijderd. 

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

Gorlaeus
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91200

91200

91400

91400

91600

91600

91800

91800
46
48
00

46
48
00

46
50
00

46
50
00

N

100m0

Figuur 1.2  
Ligging plangebied Gorlaeus en Snellius (rood) 
met onderzoeksgebied Snellius-Datacenter 
(blauw).  De kaart toont ook het adviesgebied 
(vervolgonderzoek, roze) en de verstoorde 
zones (gearceerd) uit het booronderzoek van 
2011. 
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archeologisch erfgoed. Iedere initiatiefnemer van projecten waarbij de bodem wordt 

verstoord kan door de overheid verplicht worden een rapport te overleggen waaruit 

de archeologische waarde van het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt. Voor een 

dergelijk rapport is archeologisch onderzoek vereist: het archeologisch vooronderzoek. 

Dit onderzoek heeft tot doel vast te stellen of in het plangebied waardevolle 

vindplaatsen voorkomen. 

Het vooronderzoek is opgebouwd uit twee onderdelen: het bureauonderzoek (BO) 

en een eventueel inventariserend veldonderzoek (IVO), elk met bijbehorende stan-

daardrapportages. Het 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). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes die kan 

worden toegepast bij een IVO.

Het hier gepresenteerde onderzoek betreft een IVO, karterende en waarderende fase. 

Na afronding van dit onderzoek dient de overheid, op basis van het advies van Archol 

bv, een besluit te nemen over het vervolgtraject. Als geen archeologische waarden 

worden aangetroffen, kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is 

afgerond. Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische 

vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een 

aanpassing van de plannen (de vindplaats blijft in situ, in de grond behouden), of tot 

een doorstart naar archeologische opgraving (behoud ex situ).

Aan dit onderzoek ligt een Programma van Eisen (PvE) ten grondslag. 3 Opdrachtgever 

is het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden, met als contactpersoon R. van Doorn. De 

gemeente Leiden is bevoegd gezag met C. Brandenburgh als contactpersoon. Het 

onderzoek is uitgevoerd door een veldteam van Archol, aangevuld met een fysisch 

geograaf (tabel 1.2).

3  Moerman 2011 met actualisatie van  Goossens 2018.



10 SnelliuS, nielS Bohrweg 1

Soort onderzoek: Waarderend proefsleuvenonderzoek (IVO-p)
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Rapport gereed: 30 januari 2019

Versie 1.0 

Goedkeuring bevoegd gezag Ja

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Snellius, Niels Bohrweg 1

Coördinaten gebied: 91.521/464.894

Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied: Plangebied Gorlaeus en Snellius 9,5 ha
Deelgebied Snellius 2,36 ha 
Onderzoeksgebied 1180 m2

Huidig grondgebruik: Groenstrook, bebouwd, parkeerplaats

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Archeologisch depot van de gemeente Leiden 
(Boisotkade 2a te Leiden)

Naam Functie Bedrijf

Drs. Tiziano Goossens projectleider Archol

Svenja Hagedoorn MA veldwerkleider Archol
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Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 
Samenstelling onderzoeksteam.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Doel van het onderzoek is het toetsten van de verwachtingen uit het voorgaand 

bureau- en booronderzoek en in het kaart brengen van de eventuele archeologische 

resten het onderzoekgebied. Aan de hand van het veldonderzoek wordt informatie 

verkregen omtrent de aanwezige archeologische resten: de aard, omvang, datering, 

gaafheid, conservering en inhoudelijke kwaliteit. Vervolgens word een waardering 

van deze resten opgesteld om te bepalen of sprake is van een of meerdere 

behoudenswaardige vindplaatsen. Indien sprake is van een behoudenswaardige 

vindplaats, kan het bevoegd gezag besluiten om vervolgonderzoek uit te laten voeren 

in de vorm van een opgraving. Indien wordt doorgestart naar een opgraving is het doel 

het documenteren en daarmee veiligstellen van sporen en vondstmateriaal van de 

vindplaats(en) met het oog op de kennisvorming over het verleden. 

2.2 Vraagstellingen

Het onderzoek betreft een archeologisch proefsleuvenonderzoek met doorstart 

naar een opgraving. De onderstaande vraagstellingen in deze fase is gericht op het 

inzicht verschaffen in de archeologische relicten in het plangebied. Bij afwezigheid 

van archeologische resten dient daarvoor een verklaring gegeven te worden. Indien 

archeologische resten aanwezig zijn die aanleiding geven tot een opgraving, dan zijn 

de onderstaande vraagstellingen uit het Programma van Eisen, genoemd onder ‘ 

Opgraving’, van toepassing. 

IVO-P fase
· Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische sporen en 

sporenclusters?

· Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(-en)?

· Wat is de fasering van de vindplaats(-en)? Wanneer zijn de vindplaats(-en) in onbruik 

geraakt?

· Wat is de datering van de archeologische vondsten en tot welke vondsttypen of 

vondstcategorieën behoren zij?

· Uit welke periode dateren de eventuele sporen?

· Wat is de geologische context van de aangetroffen archeologische resten?

· Wijken de waargenomen landschappelijke eenheden af van het geschetste verwach-

tingsmodel en zo ja, hoe?

· Indien geen of nauwelijks archeologische resten worden aangetroffen: wat is de reden 

hiervoor?

· Komt het verkregen beeld van de vindplaatsen in termen van fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit overeen met de onderzoeksresultaten uit de omgeving (Nieuw Rhijngeest, 

Sportcomplex Plesmanlaan) of wijkt het juist af? Benoem de overeenkomsten en 

verschillen. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen die dit biedt voor vervolgonder-

zoek van de vindplaats binnen de relevante onderzoeksthema’s?

· Zijn de vindplaatsen Nieuw Rhijngeest en Sportcomplex Plesmanlaan te begrenzen 

binnen het plangebied?

· Wat is de waarde van de aanwezige archeologische resten?

· 

2
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Opgraving

Geologie en landschap

· Hoe zag het landschap eruit ten tijde van de vroegmiddeleeuwse bewoning?

· Hoe verliep de ontwikkeling van de vegetatie gedurende de periode 500-700 n. Chr.?

Nederzetting

· Wat is de ruimtelijke spreiding binnen het nederzettingsterrein?

· Wat is de datering van het vondstmateriaal en de sporen?

· Waaruit bestaan de archeologische resten/grondsporen?

· Welke sporen, structuren en activiteitsconcentraties zijn er binnen de vindplaats te 

onderscheiden?

· Zijn er buiten de nederzetting en/of in de depressies activiteitszones aanwezig?

· Wat is de aard van de vindplaats? Is er een onderscheid te maken tussen een agrarisch 

en een handels en/of ambachtelijk deel?

· Waar bevinden de grenzen van het nederzettingsterrein zich?

· Waar bevinden de akkers zich?

· Zijn er afzonderlijke huiserven te onderscheiden?

· Wat is de relatie tussen de gebouwen van de vroegmiddeleeuwse nederzetting en hun 

achtererf?

· Hoeveel gebouwen stonden er per fase tegelijkertijd in de nederzetting?

Gebouwen/huisplattegronden

· Zijn de plattegronden te vergelijken met nederzettingen in de regio zoals Katwijk-

Zanderij, Rijnsburg en Koudekerk a.d. Rijn?

· Wat is de grootte van de huizen? Is er sprake van differentiatie in omvang en is hier 

een relatie te leggen met de functie van de huizen?

· Is er sprake van een lokale typologie huizen?

· Is er sprake van een aanpassing van eerder genoemde Odoorn-type op de lokale 

situatie?

Bijgebouwen

· Wat is de functie en datering van de bijgebouwen?

· Wat is de ruimtelijke spreiding van de bijgebouwen binnen de nederzetting?

· Is een relatie te leggen tussen de bijgebouwen en een huisplattegrond/erf?

· Welke activiteiten vonden plaats in de bijgebouwen?

Waterputten

· Wat is de constructiewijze van de waterputten en is hierin een ontwikkeling door de 

tijd heen te zien?

· Uit welke periode dateren de tonputten? De opkomst van de internationale zeehandel 

is mogelijk te dateren a.d.h.v. de datering van deze tonputten.

· In sommige waterputten is sprake van hergebruikt scheepshout. In welke waterputten 

is scheepshout aanwezig?

· Wat is de datering van dit scheepshout?

· Van wat voor soort schepen is het hout afkomstig?

· Zijn de waterputten secundair gebruikt als afval- of beerput of zijn ze natuurlijk 

opgevuld?

· Van sommige tonputten wordt verondersteld dat ze niet als waterput, maar als 

bekiste leerlooierkuil gefunctioneerd hebben. Tijdens eerder onderzoek is immers al 

een tweetal schoenleesten aangetroffen en ook de laatste opgraving bracht leren 
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schoeisel aan het licht. Mogelijk is naast het produceren van schoeisel ook sprake van 

leerlooierij in de nederzetting. Hebben de tonputten dit doel gediend?

· Als gesloten, goed gedateerde context zijn deze complexen zeer geschikt voor 

zadenonderzoek.

Ambachtelijke activiteiten in en buiten de nederzetting

Leerlooierij

· Zijn er aanwijzingen voor leerlooierij?

· Wat voor leer werd gemaakt?

· In welke delen van de nederzetting vond leerlooierij plaats?

Beenbewerking

Eerder uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond dat been werd bewerkt in de 

nederzetting.

· Waar vond beenbewerking plaats?

· Zijn er kuilen met afval van beenbewerking?

· Welk type voorwerpen werd gemaakt binnen de nederzetting?

· Wat is de datering/fasering van de beenbewerkingsactiviteiten?

· Welke diersoorten werden gebruikt voor de productie van benen voorwerpen?

Textielproductie

In de nederzetting zijn meerdere weefgewichten gevonden die duiden op 

textielproductie in de nederzetting.

· In welke delen van de nederzetting werd textiel geproduceerd?

· Is er sprake van vlasproductie t.b.v. de textielproductie?

· Wat is de aard van de textielproductie (huishoudelijk of voor verkoop/handel).

Houtbewerking

· Is er sprake van houtbewerking in de vroegmiddeleeuwse nederzetting?

Glasproductie

Aanwijzingen zijn gevonden voor de productie van glazen kralen in de nederzetting.

· Waar werd glas geproduceerd?

· Welke typen kralen en overige objecten werden gemaakt?

· Hoe verhoudt zich de productie in Nieuw Rhijngeest Zuid tot productie in Rijnsburg?

Barnsteenproductie

Tijdens de opgraving van de universiteit Leiden in 2009 is barnsteen aangetroffen 

waarop snij sporen aanwezig zijn. Dit kan een aanwijzing zijn voor de productie van 

barnstenen objecten.

· Waar werd barnsteen bewerkt binnen de nederzetting?

· Wanneer was sprake van barnsteenbewerking?

· Welke typen objecten werden gemaakt?

Geweibewerking

Tijdens de opgraving van de universiteit Leiden in 2009 is een geweistang aangetroffen 

waarop zaagsporen aanwezig zijn. Dit kan een aanwijzing zijn voor de productie van 

objecten van gewei.

· Waar werd gewei bewerkt binnen de nederzetting?

· Wanneer was sprake van geweibewerking?

· Welke typen objecten werden gemaakt?
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Metaalproductie

Tijdens de opgraving van de universiteit Leiden in 2009 is een tweetal smeltkroesjes 

aangetroffen en een aantal metaalslakken. Dit duidt op metaalproductie binnen de 

nederzetting.

· Waar werd metaal geproduceerd? Zijn er speciale zones binnen of buiten de 

nederzetting waar deze activiteit plaatsvond?

· Welke metaalsoorten werden bewerkt?

· Welke typen objecten werden gemaakt?

Voedsel

· Wat at men in welke periode?

· Hoe was de veestapel samengesteld?

· Is er sprake van jacht?

· Hoe belangrijk was de visvangst in het dieet van de bewoners van de nederzetting?

· Welke vissoorten werden gegeten? Zijn deze allen lokaal of ook geïmporteerd?

· Welke voedingsgewassen werden lokaal geteeld?

· Welke voedingsgewassen werden geïmporteerd?

· Welke voedingsgewassen werden geëxporteerd?

· Botonderzoek in 2004 en 2005 heeft uitgewezen dat runderen werden gefokt voor de 

export. Is er sprake van import of export van andere dieren?

· Hebben de tonputten oorspronkelijk gediend voor transport? Wat werd in de tonputten 

geïmporteerd?

Gebruiksvoorwerpen

Aardewerk

Aardewerk uit de periode 500-700 is tot op heden vrij summier gepubliceerd. Er 

is dan ook sprake van een kennislacune t.a.v. deze vondstgroep. Tijdens eerdere 

opgravingscampagnes werd een geringe hoeveelheid aardewerk aangetroffen. Analyse 

van het aardewerk kan bijdragen aan het dateren van de sporen binnen de

nederzetting.

Relevante onderzoeksvragen voor het aardewerk zijn:

· Wat is de datering van het aardewerk?

· Welke types aardewerk waren per fase in gebruik?

· Waar is het aardewerk voor gebruikt?

Steen

· Wat is de herkomst van het steen?

· Is sprake van bewerkt steen en waarvoor is dit gebruikt?

· Zijn er voorwerpen van steen aanwezig? Wat is de functie van deze artefacten? 

Is steen gebruikt ter versteviging van de beschoeiingen in de geul, als ballast voor 

schepen of netverzwaarders?

Bouwkeramiek en verbrande leem

· Op welke wijze werd Romeins bouwkeramiek hergebruikt?

· In sommige kuilen is een grote hoeveelheid kleibrokken met indrukken van vlechtwerk 

aangetroffen. Wat was de functie van dit keramiek: wand van een gebouw of 

ovenwand? Waarom zijn deze vondsten op deze specifiek plaatsen gedeponeerd?
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Munten

· Zijn munten ter plekke geslagen?

· Waar komen de munten vandaan?

Overige vondstcategorieën:

· Wat is de datering, herkomst, aard en functie van de voorwerpen?

Sporen uit de late middeleeuwen

· Wat is de aard, omvang, conservering en ruimtelijke spreiding van de sporen en 

vondsten uit deze periode.

· Is sprake van een onverstoord (deel van een) nederzettingsterrein?

· Wat is de datering van het vondstmateriaal en de sporen?

· Waaruit bestaan de archeologische resten/grondsporen?

· Welke sporen, structuren en activiteitsconcentraties zijn er binnen de vindplaats te 

onderscheiden?

· Waar bevinden de grenzen van het nederzettingsterrein zich?
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Methodiek veldwerk

3.1 Inleiding

Uitgaande van de richtlijnen uit het Programma van Eisen (en de actualisatie) dient 

minimaal 5% van deelgebied Snellius (23.600 m2) te worden onderzocht oftewel 1180 

m2. Op 15 januari 2018 is de eerste fase van het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. 

Deze richtte zich op de geplande ontwikkeling direct ten zuiden van het Snellius 

gebouw: onderhavig onderzoeksgebied Snellius-Datacenter (Figuur 1.2). Voorafgaand 

aan de start van het veldwerk zijn struiken verwijderd. Enkele bomen die zich verspreid 

over het terrein bevonden, zijn gespaard in verband met de nog lopende aanvraag 

voor een kapvergunning. Een deel van de bomen krijgt bovendien mogelijk een plaats 

binnen het nieuwe ontwerpplan. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is rekening 

gehouden met de positie van deze bomen en met de kabels en leidingen uit de KLIC. 

Hierdoor zijn de ligging en het formaat van de geplande proefsleuf iets aangepast. 

Het aantal opgegraven m2 (160 m2) is echter nog steeds representatief voor het te 

bebouwen gedeelte (zie paragraaf 3.3.). 

3.2 Methodiek fysische geografie

Het aardwetenschappelijk onderzoek bestond uit het documenteren van de best 

bewaarde en meest informatieve zuidelijke zijde van het profiel door fysisch geograaf 

dr. W. van Zijverder (EARTH Integrated Archaeology) met ruime ervaring in de regio. 

Het profiel is hierbij eerst over een lengte van ca. 20 m opgeschaafd en gefotografeerd. 

Aangezien het bodemprofiel weinig variatie vertoonde, is conform het Programma van 

Eisen vervolgens volstaan met de documentatie van twee profielkolommen (Figuur 3.1 

en Bijlage 1). 

3.3 Methodiek opgraving

Het onderzoeksgebied dat ten tijde van het onderhavige onderzoek beschikbaar was, 

heeft een oppervlak van ca. 2.800 m2. Uitgaande van de voornoemde steekproef van 

5% diende minimaal 140 m2 te worden onderzocht. Rekening houdend deze richtlijn en 

de voorgeschreven putbreedte kon worden volstaan met de aanleg van één proefsleuf 

van ca. 40 bij 4 m, in totaal 160 m2. De proefsleuf is van oost naar west gegraven, 

waarbij rekening is gehouden met: het adviesgebied uit het booronderzoek, de ligging 

van de voornoemde bomen en een elektriciteitskabel die het onderzoeksgebied 

diagonaal bleek te doorkruisen (Figuur 3.1). In de praktijk is de sleuf daarom in de 

zuidelijke helft van het onderzoeksgebied gegraven, ten zuiden van de voornoemde 

elektriciteitskabel. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Progamma van Eisen. De proefsleuf is 

aangelegd met een graafmachine met gladde bak. Onder begeleiding van een senior-

archeoloog is de bovengrond verwijderd, waarna laagsgewijs is verdiept tot in de 

onverstoorde ondergrond: tot onder het niveau waarop de sporen werden verwacht 

(tot maximaal 2,4 m diepte beneden maaiveld). Er zijn naast een recente verstoring, 

in het oosten van de sleuf, geen sporen aangetroffen. Het vlak is gefotografeerd en 

ingemeten met een dGPS. Er zijn geen vondsten aangetroffen en geen monsters 

genomen.  

3
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Figuur 3.1  
Ligging van proefsleuf 1 en de twee gedo-
cumenteerde profielen binnen plangebied 
Gorlaeus en Snellius (rood) en onderzoeks-
gebied Snellius-Datacenter ( blauw). De kaart 
toont ook het adviesgebied (vervolgonder-
zoek, roze) en de verstoorde zones (gearceerd) 
uit het booronderzoek van 2011. 
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Landschappelijk kader

4.1 Fysisch-geografische kenmerken4 

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 4.1). In een strook aan weerszijden van de 

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

(Figuur 4.2). 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 

ontstonden afzettingen van zand en klei die tot het Wormer laagpakket van de 

Formatie van Naaldwijk worden gerekend. Verder landinwaarts kon als gevolg van 

de zeespiegelstijging veenvorming optreden (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 en 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 4.1 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 een aantal 

nog actief was in de vroege middeleeuwen en andere aan het verlanden waren 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 4.2). Het plangebied 

Gorlaeus en Snellius 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 van Kop van Leeuwenhoek blijkt er inderdaad een noord-zuid 

georiënteerde geul centraal aanwezig. De exacte aard van de geul is niet duidelijk, 

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

4  Grotendeels overgenomen uit Goddijn 2016.
5  Berendsen & Stouthamer 2001.

4
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Boven de zandige geulafzettingen bevindt zich een matig siltig kleipakket, dat tijdens 

het proefsleuvenonderzoek als oeverafzettingen is geïnterpreteerd. Onder invloed van 

bewoning is de top van deze oeverafzettingen verrommeld en daarbij omgevormd tot 

een bruingrijze laag van zandige klei. 

4.2 Archeologisch en historisch kader

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

bewoningslocatie, zo blijkt uit de verschillende archeologische vindplaatsen die 

 

 

 

 
 

 
 

 



Figuur 4.1 
Uitsnede van de cultuurhistorische atlas 
met ligging van het onderzoeksgebied 
Snellius-Datacenter (ster) en plangebied 
Kop van Leeuwenhoek (rood) op de geul- en 
stroomgordelafzettingen van de Rijn (bron: 
Alterra).
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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 Verder naar het westen liggen de bekende Romeinse vindplaatsen 

Valkenburg de Woerd en het castellum van Valkenburg. 

In de vroege middeleeuwen, de Merovingische periode, bevond zich een grote 

nederzetting op het terrein Oegstgeest – Nieuw Rhijngeest (Figuur 4.3). Hier is in het 

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

zuidwesten heeft de bewoning zeer waarschijnlijk tot buiten het opgegraven terrein 

doorgelopen.8 Andere vroeg middeleeuwse vindplaatsen uit de regio betreffen Leiden 

Boshuizerkade en Katwijk-Zanderij.9

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 

6  Jansen & Kruidhof 2008, 9.
7  Hamburg 2007.
8  Bruin in voorbereiding.
9  Velde 2008.
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Ligging van recent uitgevoerde onderzoeken in de directe omgeving van plangebied Gorlaeus en Snellius (rood) en het onderzoeksgebied Snellius-
Datacenter (blauw).
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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).10 De verkavelingssporen lijk in het noorden een vervolg te hebben in plangebied 

Einsteinweg 101. Daar zijn ook jongere resten van de historische boerderij Veldheim 

uit de late middeleeuwen en de Nieuwe tijd gevonden.11Ook direct ten zuiden van 

de Plesmanlaan zijn bij een proefsleuvenonderzoek kuilen, greppels en sloten uit de 

middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen.12 De onderzoeksresultaten in de directe 

omgeving van het plangebied zoals de voornoemde onderzoeken van Einsteinweg, 

Kop van Leeuwenhoek en Plesmanlaan worden nader besproken in paragraaf 4.3.

Historisch kader
Dankzij historische kaarten is ook bekend hoe de bewoning er in de 19e en 20e eeuwen 

uitzag ter hoogte van het onderzoeksgebied en de omgeving. Vermoedelijk behoorde 

het gebied na de middeleeuwse bewoning lange tijd tot het buitengebied. De 

minuutkaart uit ca. 1832 en latere Bonnebladen uit de 20e eeuw geven ten oosten van 

het onderzoeksgebied een weg aan: de latere provinciale weg tussen ’s-Gravehage en 

Amsterdam die is verlegd bij de nieuwbouw van de Universiteit Leiden in de loop van 

de jaren ‘ 60 van de vorige eeuw. 

De enige bebouwing op de historische kaarten is direct ten zuiden en ten noorden van 

deelgebied Snellius te vinden (Figuur 4.4). Het Bonneblad van 1925 toont ten zuiden 

van onderzochte gebied van deelgebied Snellius-Datacenter twee hoofdgebouwen 

en enkele bijgebouwen: op de eerste plaats in het zuidoosten, ter hoogte van de 

voornoemde hoofdweg en een westelijke zijweg haaks daarop. Op de tweede plaats 

zijn in het zuidwesten gebouwen te vinden van de voornoemde historische boerderij 

Veldheim. Deze boerderij is  voor het eerst afgebeeld op de minuutkaart van ca. 1832; 

het oostelijke hoofdgebouw ontbreekt daar nog op.  Na 1925 zijn beide woonlocaties 

met boerderijen/huizen ook nog op het Bonneblad van 1949 afgebeeld. De oostelijke 

woonlocatie blijkt op het Bonneblad van 1958 echter alweer verdwenen: vermoedelijk 

is deze kort daarvoor gesloopt. Boerderij Veldheim bestaat dan nog; deze wordt pas in 

1965 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van de Universiteit Leiden.

4.3 Archeologisch vooronderzoek in het plangebied en de 
omgeving

In 2010 zijn een bureau- en daaropvolgend booronderzoek uitgevoerd door Becker & 

Van de Graaf bv in het plangebied Gorlaeus en Snellius.13 Uit dit onderzoek is gebleken 

dat de bodemopbouw bestaat uit afzettingen van Duinkerke III met daaronder 

komafzettingen. Verstoringen beperken zich tot de bovenste meter. Verspreid 

over westelijke deelgebied Snellius zijn enkele vroegmiddeleeuwse scherven op de 

overgang van de verstoorde naar de onverstoorde lagen aangeboord. Aanwijzingen 

voor een vondstlaag ontbreken echter. Uit onderzoek elders in de omgeving blijkt 

dat nederzettingen uit de vroege middeleeuwen in boringen niet of nauwelijks aan 

te treffen zijn. Er zijn binnen een straal van 500 meter nog enkele archeologische 

onderzoeken uitgevoerd welke relevant zijn voor de archeologische verwachting van 

het onderzoeksgebied (Figuur 4.3). 

10  Goddijn 2016.
11  Van der Leije (in voorb.).
12  Van der Laan 2015.
13  Haaring 2001.
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Proefsleuvenonderzoek deelgebied Gorlaeus: Fase 1 en 2 van het onderhavige 

plangebied.14 Vooraf werd op grond van het bureau- en inventariserend booronderzoek 

een bodemopbouw verwacht met van boven naar beneden: een verstoord pakket 

(omgewerkte laatmiddeleeuwse overstromingspakket, voormalig Duinkerke III met 

ophoging), een restant van een pakket komafzettingen van de Rijn en ten slotte 

onderin een pakket estuariumafzettingen van de Rijn.15 De bodemopbouw blijkt tijdens 

het proefsleuvenonderzoek beter dan verwacht. Het bovenste overstromingspakket 

blijkt nog onverstoord (inclusief vegetatiehorizont) en afgedekt door ophogingslagen. 

Alleen in het noordwesten van Fase 1 en het oosten van Fase 2 blijkt sprake van 

verstoring, vermoedelijk ontstaan bij de bouw van de aangrenzende gebouwen. 

Ondanks de gaafheid van de rest van het terrein heeft het onderzoek slechts 

een beperkt aantal archeologische sporen opgeleverd. Het gaat om een tiental 

verkavelinggreppels, een  dierbegraving, een mogelijke kleiwinningskuil en een 

beperkte hoeveelheid slecht te dateren vondsten. Op basis van stratigrafie (bovenin 

het overstromingspakket, onder de voornoemde vegetatiehorizont) lijken de sporen uit 

de late middeleeuwen of nieuwe tijd te stammen.

Proefsleuvenonderzoek Leiden- Leidse Instrumentenmakers School: een project 

binnen Fase 3 van deelgebied Gorlaeus.16 Ook hier werd op grond van het 

vooronderzoek een bodemopbouw met kom- en estuariene afzettingen verwacht. 

Bovendien wezen vooronderzoek en andere onderzoeken in de directe omgeving 

(o.a. Oegstgeest, zie verderop) vooral in deze westelijke zone op een mogelijk vervolg 

14  Goddijn 2011.
15  Haaring 2011, 19.
16  Hemminga 2014.

Figuur 4.4 
Detail van het Bonneblad uit 1925 gepro-
jecteerd op het plangebied Gorlaeus en 
Snellius (rood) en onderzoeksgebied Snellius-
Datacenter (blauw). 
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van vooral resten uit de vroege en late middeleeuwen: in de top van de estuariene 

afzettingen en mogelijk ook in de afdekkende komafzettingen. Het booronderzoek 

heeft echter ook aangetoond dat de bodemopbouw lokaal sterk verstoord kan zijn. 

Het opvolgende proefsleuvenonderzoek in kader van de nieuwbouw van de Leidse 

Instrumentenmakers School heeft aangetoond dat de verstoringsgraad in het zuiden 

van Fase 3 zelfs groter is dan werd verwacht. De bodemopbouw blijkt grotendeels 

tot in de top van de estuariene afzettingen of de onderkant van de afdekkende 

komafzettingen verstoord. Alleen in het westen blijkt de voornoemde bodemopbouw 

(zelfs DIII-pakket met oude bouwvoor op kom- op estuariumafzettingen) grotendeels 

intact. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn hier geen middeleeuwse indicatoren 

gevonden. 

Proefsleuvenonderzoek in plangebied Kop van Leeuwenhoek in het zuiden.17 Het 

proefsleuvenonderzoek heeft een klein volmiddeleeuws nederzettingsterrein 

opgeleverd met een omvang van 9000 m2. Het sporenareaal van de 

behoudenswaardige vindplaats bestaat uit paalsporen, een waterput, kuilen en 

greppels bovenin een pakket oeverafzettingen van de Rijn. Tijdens het onderzoek 

zijn fragmenten van aardewerk, bot, metaal en steen gevonden. Het kan gaan om 

één of meerdere geïsoleerde erven. In dat laatste geval gaat het om een grotere 

bewoningscluster en is er sprake van een groot nederzettingsterrein. Het aardewerk 

van Kop van Leeuwenhoek dateert uit de 10e tot en met 13e eeuw. Daarmee sluit deze 

nederzetting vermoedelijk aan op de laatste, meest oostelijke fase ( 10e en 11e eeuw) 

op de nabij gelegen nederzetting Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest (zie bijlage 4). 

Proefsleuvenonderzoek en aansluitende opgraving in plangebied Leiden-Einsteinweg 

101.18 Tijdens de onderzoeken zijn conform de verwachtingen vooraf (op basis 

van historische kaarten en schriftelijke bronnen) de resten van boerderij Veldheim 

aangetroffen, maar ook oudere sporen gevonden. De oudste sporen dateren uit 

de periode 700-900 en betreffen enkele paalsporen, kuilen en greppels. Deze zijn 

vermoedelijk te relateren aan de vroegmiddeleeuwse fase van de voornoemde 

nederzetting Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest in het westen (zie bijlage 4). Ook uit de 

periode 1000-1300 zijn enkele grondsporen gevonden, waaronder een greppel met 

aardewerk en botmateriaal. De greppel is (mogelijk als verkaveld buitengebied) te 

relateren aan de voornoemde vindplaats in plangebied Kop van Leeuwenhoek (zie 

bijlage 3 en 4). De (daarbovenop gebouwde) stenen boerderij heeft zijn oorsprong 

in de tweede helft van de 15e of 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.

Proefsleuvenonderzoek in plangebied Plesmanlaan. 19Direct ten zuiden van de 

Plesmanlaan zijn bij een proefsleuvenonderzoek kuilen, greppels en sloten uit de late 

17  Goddijn 2016.
18  Goossens 2017 en Van der Leijde (in voorb.).
19  Van der Laan 2015.
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middeleeuwen en Nieuwe tijd aangetroffen.

Proefsleuvenonderzoek in plangebied Rijnlandroute locatie Aansluiting Leiden-West. 

Tijdens het onderzoek conform de verwachtingen van het voorgaande booronderzoek 

een vindplaats uit de vroege middeleeuwen bovenop oeverafzettingen van 

de Rijn aangetroffen. De vindplaats bestaat volgens de resultaten van het 

proefsleuvenonderzoek uit nederzettingssporen van o.a. een gebouw, waterputten 

en kuilen uit de periode 550-700 n. Chr. Ze sluiten goed aan op de nederzetting van 

de voornoemde vroegmiddeleeuwse nederzetting van Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest 

(zie bijlage 4). De sporen van de Rijnlandroute bevinden zich vooral aan de westzijde 

van de A44. Hier voert Archol momenteel een opgraving uit die het sporenbeeld 

van het vooronderzoek lijkt te bevestigen. Aan de oostzijde van de A44 blijkt de 

sporendichtheid in het proefsleuvenonderzoek sterk af te nemen. Dit wijst uit dat de 

zuidoostelijke rand van de vroegmiddeleeuwse bewoning zich ter hoogte van de A44 

bevindt.

Uit de oude en nieuwe onderzoeken binnen het onderhavige plangebied en vooral 

daarbuiten komt duidelijk naar voren dat  de vroegmiddeleeuwse bewoning van 

westelijke vindplaats Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest mogelijk tot aan plangebied 

Gorlaeus en Snellius reikt. De lage sporendichtheid in de tussenzone, direct ten 

zuidoosten van de A44, lijkt uit te wijzen dat zich hier de randzone van deze bewoning 

moet bevinden. Hierbij moet opgemerkt te worden dat in deze tussenzone slecht 

één proefsleuf (N-Z) is gegraven. De contemporaine sporen van Einsteinweg 101 

geven in ieder geval aan dat deze randzone van de bewoning of de overgang naar het 

buitengebied (met verkaveling) ook verder zuidoostelijk van de A44 kan reiken.

Verder duiden de sporen van bewoning en vooral verkaveling uit de volle/late 

middeleeuwen en/of Nieuwe tijd die ten zowel ten westen, zuiden en oosten zijn 

gevonden op een mogelijk vervolg van sporen uit deze periode binnen het onderhavige 

plangebied. Dit sluit aan op de indicatoren uit de vroege en late middeleeuwen 

in plangebied Gorlaeus en Snellius tijdens het booronderzoek. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat de bodemopbouw met sporen uit deze perioden matig 

tot sterk verstoord kan zijn zoals uit het booronderzoek in dit plangebied en uit het 

proefsleuvenonderzoek in plangebied Leidse Instrumentenmakers blijkt.
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Resultaten 

5.1 Bodemopbouw en landschap van het onderzoeksgebied 

W. Van Zijverden

Inleiding
Dankzij de documentatie van het zuidelijke profiel in de proefsleuf is er een goed beeld 

verkregen van de bodemopbouw in het onderzoeksgebied (Figuur 5.1 en Bijlage 1).

Beschrijving en interpretatie van de afzettingen
De proefsleuf is tot maximaal 2,4 m beneden maaiveld (ca. 0,4 m + NAP) gegraven. 

Over het algemeen is de bovenste 0,7 tot 1,0 m van de bodemopbouw verstoord. 

Alleen in het oosten is sprake van diepe bodemverstoring: hier blijkt de bodem tot 2 

m diepte omgewoeld en deels opgevuld met recent bouwpuin. De verstoringen zijn 

te relateren aan de recente bouw- en sloopwerkzaamheden op het terrein van het 

Snellius gebouw.

Onder de verstoorde top bevinden zich verschillende pakketten van afwisselend klei- 

en zandafzettingen. Deze natuurlijke bodemopbouw is in drie hoofdpakketten op te 

delen (van beneden naar boven): 

De basis van het profiel bestaat uit een (minimaal) 60 cm dik horizontaal gelamineerd 

pakket met een afwisseling van zand en klei. Deze afwisseling is typerend voor 

afzettingen in een door eb en vloed gedomineerd milieu. In de afzettingen komt 

sporadisch een mollusk voor (opgezwollen brakwaterhoorn). Het sediment is half 

gerijpt en bevat veel organisch materiaal. De textuur is beschreven als humusrijk 

uiterst siltig zand (Zs4h3). Gezien de geringe mate van rijping, het organisch 

stofgehalte en het ontbreken van bioturbatie in het gehele pakket wordt aangenomen 

dat deze afzetting onder water is gevormd. 

Het pakket is afgedekt met een ca. 50 cm dik pakket homogene afzettingen waarin een 

sedimentaire gelaagdheid ontbreekt. Ook dit pakket bevat veel organisch materiaal 

en is half gerijpt. In de top van dit pakket zijn graafgangen van mollusken zichtbaar die 

zich vanuit het bovenliggende pakket lijken te hebben ingegraven. Langs de gangen 

heeft oxidatie plaatsgevonden. In het pakket komen geen mollusken voor. De textuur 

is beschreven als een humusrijke uiterst siltige klei. Gezien de geringe mate van rijping 

en het hoge organisch stofgehalte in dit pakket wordt aangenomen dat ook deze 

afzetting onder water is gevormd. 

Dit pakket is afgedekt met een ca. 50 cm dik pakket afzettingen met een duidelijke 

horizontale gelaagdheid. Het sediment bestaat afwisselend uit klei en zandlaagjes, 

waarbij het lijkt alsof de lagen naar boven toe iets dunner worden en het 

lutumpercentage iets hoger (fining en thinning upwards). Deze vorm van gelaagdheid 

is typerend voor een milieu dat wordt beïnvloed door de eb- en vloedbeweging. De 

afzettingen bevinden zich boven de gemiddeld laagste grondwaterstand, waardoor 

eventueel aanwezige organische stof is geoxideerd. In de afzettingen komt sporadisch 

een mollusk voor (opgezwollen brakwaterhoorn). Het sediment is volledig gerijpt. De 

textuur is beschreven als uiterst siltig zand. Op basis van de sedimentaire kenmerken 

kan niet worden bepaald of de laag al dan niet onder water is gevormd. De top van 

dit pakket afzettingen is opgenomen in de bouwvoor. Op enkele plaatsen is weliswaar 

nog een ‘oude’ bouwvoor onder de huidige bouwvoor te herkennen als een ietwat 
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donkere verrommelde laag; de scherpe begrenzing wijst echter uit dat het hier om een 

subrecente laag gaat die vermoedelijk is gevormd gedurende de bouw- en gebruiksfase 

van het Snellius terrein (Figuur 5.2). Er blijkt dus ook op deze plekken sprake van 

aftopping van de oorspronkelijke bodemtop.

Milieu van de afzettingen
Mollusken komen relatief weinig voor in zoetwaterafzettingen maar zijn van nature 

juist in grote hoeveelheden aanwezig in brakwaterafzettingen. Het feit dat maar zo 

weinig mollusken voorkomen en dat deze thuishoren in een brakwatermilieu zou 

kunnen wijzen op een sterk fluctuerend zoutgehalte, waardoor maar weinig mollusken 

in dit milieu kunnen overleven. 

Het onderste gelaagde pakket is vermoedelijk te koppelen aan de afzettingen die 

tijdens het booronderzoek uit 2011 zijn geïnterpreteerd als estuariene afzettingen. 

De bovenste twee pakketten zijn waarschijnlijk te relateren aan de afdekkende 

komafzettingen uit dit zelfde vooronderzoek. Dit beeld is op grond van het 

proefsleuvenonderzoek op het terrein Snellius-Datacenter enigszins bij te stellen. 

Op basis van de sedimentaire kenmerken wordt verwacht dat alle afzettingen zijn 

gevormd in een laagte waarin de sedimenttoevoer fluctueerde. De meer zandige 

afzettingen representeren daarbij perioden met een hoge afvoer en/of stuwing in 

de riviermonding terwijl de meer kleiige afzetting een periode representeert waarin 

sprake is van een geringere aanvoer van sediment. In het centrale rivierengebied zou 

een dergelijk milieu worden aangeduid als een komgebied in het estuarium. In dit 

gebied is het wellicht beter om te spreken van een backswamp of rietgors.20   

20  Zie ook Jongmans et al. 2013, 757-759.

Figuur 5.1 
Bodemopbouw in zuidprofiel 2 van proefsleuf 
1 met interpretatie.
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5.2 Archeologische resten

De proefsleuf is van oost naar west gegraven, parallel aan de Robert Boyleweg. 

Uitgaande van de voornoemde interpretatie van de bodemopbouw zijn de onderste 

twee hoofdpakketten (met nauwelijks gerijpte klastische afzettingen)  onder water 

afgezet. In een dergelijk nat milieu is geen bewoning te verwachten. Het bovenste 

natuurlijke pakket klastische afzettingen is wel gerijpt en is (onder invloed van eb en 

vloed) mogelijk wel boven water afgezet. Uitgaande van een droger milieu, zou men 

in de top van dit bovenste, natuurlijke pakket wel archeologische resten van bewoning 

kunnen  verwachten in de vorm van sporen of vondsten.

Bij het uitgraven van de proefsleuf is daarom besloten om in eerste instantie tot in de 

top van het bovenste, gerijpte pakket klastische afzettingen te verdiepen, over de volle 

breedte (4 m) van de put. Op dit niveau zijn geen archeologische sporen aangetroffen; 

wel blijkt de proefsleuf in het oosten over een lengte van 10 m verstoord tot ca. 2 m 

diepte beneden maaiveld (Figuur 5.3 en Figuur 5.4).

Aangezien in de top van het bovenste pakket verder geen archeologische sporen 

aanwezig bleken, is de proefsleuf voor de zekerheid aanvullend verdiept tot (minimaal ) 

in de top van het onderste klastische pakket: de put is in het westen, midden en oosten 

over ca. 3 m breedte tot maximaal 2,4 m diepte beneden maaiveld uitgegraven oftewel 

tot maximaal 1,9 m – NAP (Figuur 5.5). Er zijn hierbij wederom geen  archeologische 

sporen of vondsten aangetroffen. 

Figuur 5.2 
Bodemopbouw in het midden van het zuid-
profiel van proefsleuf 1. De foto toont de sub-
recente bouwvoor (donkergrijs), ingeklemd 
tussen de huidige bouwvoor (donkerbruin, 
boven)  en de top van het bovenste gelaagde 
pakket klastische afzettingen (lichtbruin, 
onder)
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Figuur 5.3 
Sporenkaart van proefsleuf 1 binnen plange-
bied Gorlaeus en Snellius (rood) en onder-
zoeksgebied Snellius-Datacenter (blauw). De 
kaart toont ook het adviesgebied (vervol-
gonderzoek, roze) en de verstoorde zones 
(gearceerd) uit het booronderzoek van 2011. 

Figuur 5.4 
Het oostelijk uiteinde van de proefsleuf 1 met 
diepe verstoring, gezien van het westen.
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Figuur 5.5  
Overzicht van proefsleuf 1 met de extra diep 
uitgegraven zones, vanuit het westen.
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Conclusie

6.1 Conclusie

Tijdens het onderzoek zijn verschillende klastische pakketten aangesneden die 

grotendeels onder water afgezet blijken te zijn. In dit milieu was geen bewoning 

mogelijk en in deze afzettingen zijn dan ook geen archeologische resten aangetroffen. 

Een uitzondering kan gelden voor het bovenste pakket komachtige afzettingen 

dat mogelijk boven water is afgezet of dat na de afzetting uiteindelijk droog kan 

hebben gelegen. Uitgaande van een drogere context zou de top van dit pakket in 

theorie wel archeologische resten kunnen bevatten. Dergelijke resten zijn echter niet 

aangetroffen. Deze afwezigheid kan echter ook deels te wijten zijn aan aftopping van 

de oorspronkelijke bodem.

De enige antropogene sporen binnen het onderzoeksgebied van Snellius-Datacenter 

zijn de verstoringen in het oosten van de sleuf. Ze zijn vermoedelijk te koppelen aan 

recente bouwwerkzaamheden op het Snellius-terrein. Omdat er in onderzoeksgebied 

Snellius-Datacenter geen sprake is van een archeologische vindplaats wordt een 

waardering conform KNA 4.0 achterwege gelaten.

 

6.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Aangezien geen vindplaats is aangetroffen in deelgebied Snellius-Datacenter, komen 

de meeste onderzoeksvragen aangaande de verschillende kenmerken van een 

vindplaats hier niet aan de orde. Nu volgt alleen de beantwoording van de relevante 

onderzoeksvragen:

· Wat is de aard, omvang, kwaliteit en het verloop van de archeologische sporen en 

sporenclusters?

Het proefsleuvenonderzoek heeft op de onderzochte locatie geen sporencluster of 

archeologische sporen opgeleverd. 

· Wijken de waargenomen landschappelijke eenheden af van het geschetste verwach-

tingsmodel en zo ja, hoe? 

De geconstateerde bodemopbouw met het daaruit af te leiden landschap sluit 

grotendeels aan op dat van het voorgaande booronderzoek. De verschillende 

pakketten van klastische, deels gelaagde, afzettingen die hier als backswamp- of 

komachtige afzettingen zijn geïnterpreteerd, zijn te koppelen aan de komafzettingen 

en onderliggende estuariene afzettingen van de Oude Rijn uit het vooronderzoek. 

Tijdens het booronderzoek is bovenin ook een afdekkend overstromingspakket uit de 

Nieuwe tijd (toen als Duinkerke III benoemd) aangetroffen. Een dergelijke overstro-

mingspakket is echter niet aangetroffen in deelgebied Snellius-Datacenter. Mogelijk 

is dit pakket verdwenen door aftopping net als op het nabijgelegen terrein van 

plangebied van de Leidse Intrumentenmakers School.

· Indien geen of nauwelijks archeologische resten worden aangetroffen: wat is de reden 

hiervoor?

De onderste twee pakketten met gering gerijpte klastische afzettingen zijn onder 

water gevormd; dit natte milieu was niet geschikt voor bewoning. Dit verklaart 

dan ook de afwezigheid van archeologische resten. Het bovenste pakket klastische 

was mogelijk (in een periode na afzetting) wel droog genoeg voor bewoning of 

6
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landgebruik (weide- of akkergebied met verkaveling). Dit pakket heeft echter evenmin 

archeologische sporen of vondsten opgeleverd. Conclusie kan zijn dat het bijbehorende 

landschap toch ook te nat was. Indien echter weldegelijk sprake is geweest van een 

droog en bewoonbaar milieu, dan kan de voorkeur zijn gegeven aan andere gunstigere 

landschappelijke, eenheden zoals hoge (stroomgordel)ruggen. Ten slotte dient voor 

het bovenste pakket ook rekening te worden gehouden met aftopping als verklaring 

oor de afwezigheid van archeologische resten. 

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de bodemopbouw in het oosten van 

de proefsleuf over een lengte van 10 (sub) recentelijk tot 2 m diepte  geheel is 

omgewoeld. Alle voornoemde natuurlijke pakketten zijn hierbij verstoord. Hier zijn dus 

sowieso geen archeologische resten te verwachten.

· Zijn de vindplaatsen Nieuw Rhijngeest en Sportcomplex Plesmanlaan te begrenzen 

binnen het plangebied?

Gezien de geringe omvang van de proefsleuf in onderzoeksgebied Snellius-Datacenter 

is het in dit stadium van onderzoek nog niet mogelijk om  met zekerheid een nadere 

begrenzing aan te geven voor de vindplaatsen Nieuw Rhijngeest en Sportcomplex 

Plesmanlaan. 

6.3 Selectieadvies

Het onderzochte deelgebied Snellius-Datacenter heeft geen archeologische waarden 

opgeleverd. Bovendien blijkt deels sprake van diepe verstoring van het terrein: in het 

oosten van de proefsleuf. Tijdens voorgaand booronderzoek is al een verstoring ten 

noordwesten van de huidige proefsleuf aangetroffen.

Uitgaande van al deze bevindingen acht Archol verder archeologisch onderzoek niet 

zinvol. Geadviseerd wordt het onderzochte deelgebied Snellius-Datacenter vrij te 

geven voor de beoogde ontwikkeling (blauw in Figuur 3.1). Hierbij dient benadruk 

te worden dat de rest van (het westelijk adviesgebied van) deelgebied Snellius nog 

onderzocht dient te worden.
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Bijlage I Profielkolommen

Profielbeschrijvingen Leiden Snellius

profiel: 1762-101
beschrijver: SH, datum: 15-1-2018, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Vastgoed Universiteit Leiden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s999, verstoord

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: brakwater schelpen, s5030, eventuele sporenvlak

125 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, matig stevig, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, volledig geoxideerd

155 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, slap, matig fijn

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, grijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: graafgangen schelpen

 Einde boring op 210 cm -Mv

profiel: 1762-102
beschrijver: SH, datum: 15-1-2018, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, opdrachtgever: Vastgoed Universiteit Leiden, uitvoerder: Archol

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: s999, verstoord

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Mn-vlekken, volledig geoxideerd
Opmerking: brakwater schelpen, s5030, eventuele sporenvlak

135 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, sterk humeus, grijs, slap
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: graafgangen schelpen

185 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, sterk humeus, grijs, veel dunne kleilagen, slap, matig fijn

 Einde boring op 236 cm -Mv
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