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Samenvatting

In opdracht van de Gemeente Leiden heeft Archol BV een inventariserend 

archeologisch veldonderzoek (verkennende fase door middel van boringen) uitgevoerd 

in het plangebied Noorderkwartier-Oost te Leiden. Aanleiding voor het onderzoek is 

de voorgenomen herinrichting van de wijk, waarbij onder meer het rioolsysteem zal 

worden vervangen. De werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel in 

de bodem aanwezige archeologische resten. 

Doel van onderhavig het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden 

kunnen leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. 

Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek. Een 

bureauonderzoek maakte geen deel uit van onderhavig onderzoek. 

Voorafgaand aan het veldonderzoek gold een middelhoge archeologische verwachting 

ten aanzien van de in het plangebied verwachte oever(achtige )afzettingen, die de 

top vormen van het fluvialtiel-estuariene landschap. Ten aanzien van de overige 

afzettingen gold in principe een lage archeologische verwachting. Verder werd op basis 

van in de omgeving uitgevoerde onderzoeken, vermoed dat in het plangebied een 

recent verstoord pakket/ophogingslaag aanwezig is.

Ondanks het relatief hoge aantal ondoordringbare/verstoorde boringen heeft het 

booronderzoek toch een vrij goed beeld opgeleverd van de bodemopbouw van het 

plangebied. Aan de basis bevindt zich een pakket sterk kleiig broekveen, dat naar 

boven toe geleidelijk overgaat in komafzettingen. De top hiervan bevindt zich rond 

2,6 m -mv (2,5 m -NAP). De komklei wordt afgedekt door een pakket estuariene 

afzettingen, dat bestaat uit zowel kleiige als zandige sedimenten. De top hiervan is 

aangetroffen vanaf 90 cm -mv (0,7 m -NAP). Daar waar de estuariene afzettingen 

niet direct overgaan in een verstoord pakket, bevindt zich hierboven een pakket 

kleiige kwelderafzettingen (aangetroffen in 37 boringen). De bovenzijde hiervan is 

aangetroffen vanaf 90 cm -mv (0,7 m -NAP). Naar boven toe gaan de kwelderafzettin-

gen scherp over in een verstoord pakket. De verstoringsdiepte binnen het plangebied 

varieerde van 80 cm tot meer dan 3 meter (0,3 tot 0,8 m -NAP).

Hoewel tijdens het onderzoek geen concrete aanwijzingen zijn aangetroffen voor 

aanwezigheid van een archeologische vindplaats, betekent dit niet dat deze niet 

aanwezig kunnen zijn. Op grond van de diepteligging van de onverstoorde kwelderaf-

zettingen kunnen namelijk nog redelijk goed geconserveerde grondsporen verwacht 

worden. Dit niveau, dat zich in grote lijnen op circa 1,3 m -mv en hoger  bevindt, zal 

worden verstoord bij uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden.. 

Om deze reden zijn enkele tracédelen geselecteerd waar zich meerdere boringen met 

ondiepe kwelderafzettingen bevinden. Ten aanzien van deze zones wordt geadviseerd 

een archeologische begeleiding van de werkzaamheden te laten uitvoeren. 

Voor de overige delen van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen op basis van de resultaten van dit onderzoek geen vervolgstap uit het 

proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. Op basis 

van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Leiden een formeel besluit.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de Gemeente Leiden heeft Archol BV een inventariserend 

archeologisch veldonderzoek (verkennende fase door middel van boringen) uitgevoerd 

in het plangebied Noorderkwartier-Oost te Leiden (Figuur 1.1). 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen herinrichting van de wijk, waarbij 

onder meer het rioolsysteem zal worden vervangen. Een deel van de rioleringen wordt 

nieuw aangelegd en zal in (deels) in ongeroerde grond komen te liggen, de ontgra-

vingsdiepte varieert tussen de 1,75 m en 2,50 m -Mv. Verder worden enkele gemalen 

geplaatst, bomen geplant en worden klimaat-adaptieve maatregelen genomen. De 

werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van eventueel in de bodem aanwezige 

archeologische resten. 

Voor het plangebied geldt in het bestemmingsplan gedeeltelijk de dubbelbestemming 

Waarde- Archeologie 5 (hoge archeologische verwachting) en de dubbelbestemming 

Waarde- Archeologie 6 (middelhoge archeologische verwachting). Voor gebieden 

met Waarde-Archeologie 5 geldt dat archeologisch onderzoek dient plaats te vinden, 

indien de bodem wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 250 m2 en dieper 

dan 50 cm. Voor delen met Waarde-Archeologie 6 gelden geldt dat archeologisch 

onderzoek moet plaatsvinden, indien de bodem wordt verstoord over een oppervlakte 

van meer dan 500 m2 en dieper dan 75 cm. Deze criteria worden bij de aanleg van de 

riolering en enkele gemalen worden overschreden. Op grond hiervan is de gemeente 

Figuur 1.1 
Ligging plangebied (rode lijn); inzet: ligging in 
Nederland (bron: Top25 Kadaster).

1
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Leiden door het bevoegd gezag (Erfgoed Leiden en Omstreken) gevraagd een 

inventariserend archeologisch onderzoek uit te voeren.1

Doel van onderhavig het onderzoek is vast te stellen of de werkzaamheden kunnen 

leiden tot aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Op basis 

hiervan volgt een advies over de noodzaak van vervolgonderzoek.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied ligt direct ten oorden van het historische centrum en wordt ingesloten 

door de Marnixstraat, Bernardkade, Kooilaan en de Herensingel.

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 

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. 

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

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

rapportages. 

Onderhavig rapport betreft de verkennende fase van het inventariserend 

veldonderzoek (IVO-overig). Het verkennend onderzoek heeft tot doel inzicht te 

1  Advies M. Rietkerk, Erfgoed Leiden en Omstreken (d.d. 3 juli 2018).

Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied (rode lijn) met 
de te onderzoeken straten (groen) op een 
recente luchtfoto( bron luchtfoto: Google 
2018).



Figuur 1.3 
Te vervangen rioleringen (blauwe en rode lijnen).
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krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde archeologische 

verwachting nader aan te scherpen of controleren. Voor onderhavig onderzoek 

betekent dit dat gekeken wordt of in het plangebied archeologische niveaus aanwezig 

zijn en of deze risico lopen bij de geplande bodemingrepen. Op basis van de resultaten 

kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel vervolgonder-

zoek.

Soort onderzoek: Booronderzoek IVO-O (verkennende fase)

Projectnaam: Vervanging riolering Noorderkwartier-Oost te Leiden

Archolprojectcode: 1815 IVO-o Leiden-Noorderkwartier

Gemeente-code: NKO01

Archis-zaaknummer: 4634467100

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

dhr. C. Brunt

Bevoegd gezag: Gemeente Leiden (Erfgoed Leiden en Omstreken)
mevr. Rietkerk

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: september/oktober 2018 

Rapport gereed: ** oktober 2018

Versie 1.1 (concept)

Goedkeuring bevoegd gezag Ja / Nee

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Plaats: Leiden

Toponiem: Noorderkwartier-Oost

Kadastrale aanduiding -

Centrumcoördinaten plangebied: 94.440 / 464.445

Oppervlakte plangebied: ca. 12,5 ha 

Huidig grondgebruik: bebouwd gebied

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

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bekende gegevens

2.1 Inleiding

Een bureauonderzoek maakt geen deel uit van onderhavig onderzoek, wel wordt 

hieronder een beknopt landschappelijk en archeologisch kader geschetst. 

2.2 Landschappelijk kader

Holoceen
Het plangebied, ligt op de noordelijke oever van de Oude Rijn en maakt landschappelijk 

gezien deel uit van de kuststrook van West-Nederland. De geologische ontwikkeling 

van (de omgeving van) het plangebied is dan ook voornamelijk bepaald door de 

nabijgelegen zee - de zeespiegelstijging gedurende het Holoceen - en de activiteit van 

de Oude Rijn. 

Na de laatste ijstijd (vanaf circa 11.700 jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk 

warmer. Er ontwikkelde zich een dichte begroeiing waardoor verdergaande 

verplaatsing van het zand werd tegengegaan en hierin bodemvorming kon optreden. 

Een ander gevolg van het veranderende klimaat in het begin van het Holoceen was 

de snelle stijging van de zeespiegel (meer dan 30 centimeter per eeuw), waardoor 

het Noordzeebekken volliep en zich in oostelijke richting uitbreidde. 2 Landinwaarts 

van het opschuivende getijdengebied vormde zich een kustmoeras waar veen tot 

ontwikkeling kwam (Basisveen Laag van de Formatie van Nieuwkoop).3 De sedimenten 

die in het waddengebied zijn afgezet worden gerekend tot het Laagpakket van Wormer 

van de Formatie van Naaldwijk. 4 

Aanvankelijk was mariene invloed nog allesbepalend. Gedurende de periode van 

snelle zeespiegelstijging in het Atlanticum (grofweg 7000 v. Chr.) ontstonden buiten 

de huidige kustlijn waarschijnlijk al strandwallen als gevolg van het sedimenttransport 

door wind, getijden- en golfwerking. Deze strandwallen werden door de snel stijgende 

zeespiegel echter na korte tijd weer opgeruimd, terwijl meer landinwaarts nieuwe 

strandwallen werden gevormd (Figuur 2.1). Met het afnemen van snelheid van de 

relatieve zeespiegelstijging verplaatste de kust zich steeds minder snel landinwaarts 

en rond 3900 v. Chr. bereikte de zee zijn maximale oostwaartse uitbreiding. De nieuw 

gevormde strandwallen werden niet meer opgeruimd door de zee, maar vanaf dan 

vond de uitbouw van de kuststrook in westelijke richting plaats. Hierbij ontstonden 

langgerekte, parallelle complexen van ZW-NO georiënteerde strandwallen, bedekt 

met lage duinen.5 Tussen De strandwalcomplexen wisselden elkaar af met laaggelegen 

strandvlakten. Dit leidde tot de vorming van een stabiele kustbarrière, die het 

achterland in toenemende mate beschermde tegen de invloed van de zee; een 

ontwikkeling die voortduurde tot in de Middeleeuwen. 

2  Kiden 1995.
3  Weerts & Busschers 2003a.
4  Weerts 2003.
5  Van der Valk 1992

2
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Figuur 2.1 
Paleogeografische ontwikkeling van de 
omgeving van het plangebied (naar Vos et al. 
2011).
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Rijnmonding
Rond 4500 v. Chr. verlegde de Rijn haar zuidelijke loop naar het noorden en ontstond 

de Oud Rijn en mondde uit in het brede estuarium dat zich in de opening van de 

kustbarrière bevond (Figuur 2.1).6 Waar in eerste instantie de invloed van de zee (ten 

opzichte van de Oude Rijn) nog bepalend was, nam deze - met het uitbouwen van de 

kust - af. Tot circa 2500 v. Chr. bestond het grootste deel van het estuarium uit een 

waddenmillieu: tussen de verschillende geullopen lagen zandbanken en -platen die 

alleen droogvielen bij laagwater (Figuur 2.1: intergetijdegebied). Door verdere uitbouw 

van de kust en de doorgaande opslibbing, vormden zich - globaal vanaf de bronstijd - 

langs de oevers van het estuarium hoger gelegen kwelders die alleen nog bij extreem 

hoog water overstroomden (Figuur 2. 1: supragetijdegebied).7

Aan het einde van de Romeinse tijd liep de afvoer van de Oude Rijn sterk terug doordat 

de Waal aan het begin van de 4e eeuw de hoofdafvoer van de Rijn had overgenomen.8 

6  Cohen et al. 2012, Pruissers & De Gans 1988.
7  Ter hoogte van het vliegveld Valkenburg ontstonden de vroegste kwelders rond 1600 v. Chr. 

(Jansen et al. 2010).
8  Berendsen & Stouthamer 2001.

Figuur 2.2 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de paleogeografische kaart van romeinse 
limes (naar: Van Dinther 2013).
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De verminderde rivierafvoer leidde ertoe dat de invloed van de zee weer toenam. 

Tijdens stormvloeden of extreem hoogwater kon het zeewater het opgeslibde 

mondingsgebied van de Oude Rijn binnendringen, waarbij een (zandig) kleidek werd 

afgezet op de aanwezige kwelders.9 Met het afdammen van de Kromme Rijn in 1122 na 

Chr. bij Wijk bij Duurstede, kwam een definitief einde aan de activiteit en invloed van 

de Oude Rijn.10 Tijdens enkele stormvloeden in de 12e eeuw kon de zee dan ook ver het 

voormalige estuarium binnendringen.11 Vermoedelijk rond het einde van de 12e eeuw 

verzandde de (Oude) Rijnmonding bij Katwijk uiteindelijk definitief.12 Met de vorming 

van een (jonge) duingordel was het achterland was nu volledig afgesloten van de zee. 

Formeel worden de mariene afzettingen lithostratigrafisch gerekend tot de Formatie 

van Naaldwijk en de rivierafzettingen tot de Formatie van Echteld.13 De afzettingen 

in de (Oude) Rijndelta worden doorgaans lithostratigrafisch ondergebracht bij de 

mariene formatie. De estuariene sedimenten, die veelal in een zoet milieu, maar onder 

duidelijke getijdeninvloed zijn ontstaan, passen niet goed in deze strikte benadering.14 

2.3 Historisch kader

Het plangebied ligt buiten de historische stadskern, net ten noorden van de 17e 

eeuwse gracht/singel. Vermoedelijk was het gebied tot aan het begin van 19e eeuw in 

gebruik als tuinen en blekerijen. Op kadastrale kaarten uit het begin van de 19e eeuw 

wordt kleinschalige en verspreide bebouwing weergegeven (figuur 2.3). In de eerste 

decennia van de 20e eeuw worden de bestaande huizen gesloopt om plaats te maken 

voor nieuwe woningen. Ook krijgen de straatnamen dan het ´oranje-thema (de Os en 

Paardenlaan is één van de weinige bewaard gebleven oude straatnamen). In de jaren 

50 en 60 vindt verdere uitbreiding van de wijk plaats. In de jaren 80 worden nog huizen 

vervangen (figuur 2.4). 

2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de bekende gegevens kan voor de ondiepe ondergrond van het 

plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting worden opgesteld. 

Hierbij kunnen van onder naar boven vier ‘archeologische landschappen’ worden 

onderscheiden (tabel 2.1):

landschap bewoningsperiode archeologische verwachting

veenlandschap bronstijd/ijzertijd laag

estuarien/fluviatiel landschap bronstijd/ijzertijd - vroege middeleeuwen laag / middelhoog

polderlandschap late middeleeuwen/nieuwe tijd laag

urbaan landschap vanaf tweede helft 19e eeuw -

9  Markus en Van Wallenburg 1982.
10  Dekker 1980.
11  Op basis van historische bronnen stelde Gottschalk (1971) vast dat in 1134, 1163, 1170 en 

1196 sprake is geweest van stormvloeden in het mondingsgebied van de Oude Rijn.
12  Pruissers & Vos 1982; Parlevliet 2001.
13  resp. Weerts &Busschers 2003b, Weerts 2003.
14  Voor de oudere en zuidelijke Rijnafvoer (‘Rijswijk-Zoetermeer inlet’) is om deze reden binnen 

de Formatie van Echteld een afzonderlijk (niet-officieel) laagpakket geïntroduceerd, de Terg-
bregge Laag (Hijma et al. 2009).

Tabel 2.1
Gestapelde archeologische verwachting.
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Veenlandschap
Door definitieve sluiting van de kustbarrière rond 4000 jaar geleden verslechterde de 

afwatering in het gebied en vond op uitgebreide schaal veengroei plaats. De bewo-

ningsmogelijkheden namen hierdoor af. Het gebied zal in deze tijd vrijwel alleen door 

mensen zijn gebruikt voor activiteiten die van tijdelijke aard waren. Te denken valt 

aan al of niet rituele deposities of overblijfselen van vervoer (achtergelaten kano, 

knuppelweg door het veen). De eventuele resten daarvan, die zich in het veenpakket 

bevinden, zijn niet met de gebruikelijke middelen op te sporen. Voor vindplaatsen uit 

de periode bronstijd (eventueel doorlopend in de ijzertijd) geldt om deze reden een 

lage archeologische verwachting.

Estuarien-fluviatiel landschap
In de loop van de ijzertijd drong de zee via de Oude Rijnmonding het veengebied 

binnen. In eerste instantie leidde dit tot ontwatering van het veen hetgeen juist 

Figuur 2.3 
Projectie van het plangebied en de boringen 
op een uitsnede van de kadastrale kaart uit het 
begin van de 19e eeuw (gemeente Leijderdorp, 
sectie A, blad 1 ‘De Zijl’; boven. Onder: idem, 
op de kaart van Van Campen uit 1850.
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gunstige bewoningscondities creëerde in het mondingsgebied. Hier kunnen dan ook 

vindplaatsen uit de periode midden-ijzertijd - romeinse tijd verwacht worden. Gelet op 

de ligging van het plangebied in het mondingsgebied van de Oude Rijn wordt hier een 

opbouw van estuariene naar oever- (of oeverachtige) afzettingen verwacht. Voor deze 

oeverafzettingen geldt een hoge archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de 

ijzertijd, romeinse tijd en/of middeleeuwen. 

Polderlandschap
Global vanaf late middeleeuwen maakte het plangebied deel uit van het, direct buiten 

de stad gelegen, poldergebied. In principe kunnen hier resten voorkomen vanaf de 

12e/13e eeuw. Op basis de geraadpleegde oude kaarten lijkt de kans hierop gering, 

zeker voor de periode vanaf het end van de 16e eeuw.15 Geraadpleegde kaarten laten 

zien dat het gebied tot halverwege de 19e eeuw overwegend in gebruik is geweest als 

agrarisch gebied (tuinen en blekerijen). 

15  Voorafgaand aan het beleg van de Leiden tijdens de Opstand, werden op last van het stads-
bestuur alle bebouwing rondom de stad neergehaald.

Figuur 2.4 
Historisch-topografische ontwikkeling van 
het plangebied vanaf het eind van de 19e 
eeuw (bron: http://www.topotijdreis.nl).
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Urbaan landschap
Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw wordt het plangebied verschijnt in het 

plangebied verspreide en kleinschalige bebouwing. Vanaf de jaren 20 van de 20e eeuw 

wordt deze in het zuidelijk deel van het plangebied gestructureerd en intensiever. Ook 

krijgt het huidige stratenplan dan vorm. In de jaren 50 en 60 vindt verdere uitbreiding 

van de wijk plaats. Omliggende onderzoeken laten zien dat de top van het (laat)

middeleeuwse landschap vermoedelijk is aangetast door de bouwactiviteiten in de 20e 

eeuw.16 

 

16  o.a. Kroes & Warning 2010, Conradi & Van der Feest 2013, Van der Zee 2014, Wilbers & Moer-
man 2014.
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Verkennend booronderzoek

3.1 Doel en vraagstellingen

Doel van het booronderzoek is de gespecificeerde archeologische verwachting 

te toetsen en aan te scherpen, door het (1) in kaart brengen van bodemopbouw, 

(2) het vaststellen van eventuele bodemverstoringen en de invloed hiervan op de 

archeologische verwachtingswaarde, en (3) het opsporen van vondsten die duiden op 

de aanwezigheid van een archeologische vindplaats.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord dienen te worden 

zijn:

- Hoe ziet de geologische/bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?

- Op welke diepte zouden de eventuele archeologisch interessante lagen zich kunnen 

bevinden?

- Zijn er bodemverstoringen in het gebied aanwezig en wat betekent dit voor de 

archeologische verwachting?

- Zijn er archeologische vondsten (indicatoren) die duiden op de aanwezigheid van een 

vondstrijke vindplaats?

- Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig dat archeologisch vervolgonderzoek 

zinvol is?

3.2 Methodiek

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

Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie Inventariserend 

Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.0. Er zijn 114 boringen gezet, in raaien verspreid over 

de te onderzoeken straten. De boringen binnen een raai zijn gezet op een onderlinge 

afstand van 25 meter, rekening houdend met de ligging van kabels, leidingen en 

andere obstakels.

De locaties van de boringen (x- en y-waarden) zijn uitgezet en ingemeten met een 

dGPS. De boringen zijn gezet met een Edelmanboor (diameter 7 cm, tot ca. 1,0 m -Mv) 

en een gutsboor (diameter 3 cm). Tenzij eerder gestuit, zijn alle boringen doorgezet tot 

een diepte van 3,0 m -Mv.

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104 (Nederlands 

Normalisatie-instituut, 1989). De boorprofielen zijn als bijlage 1 opgenomen achter in 

het rapport. Tijdens het veldonderzoek zijn de bodemopbouw en de hierin aanwezige 

lagen beschreven en bestudeerd. Specifieke aandacht is besteed aan:

- de aard en kleur van het sediment;

- kalkgehalte;

- aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen);

- de genese van de laag;

- de aanwezigheid van bodemhorizonten.

Het opgeboorde materiaal is in het veld door middel van versnijden en verbrokkelen 

met het blote oog gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren 

(zoals houtskool, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). De 

3
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gehanteerde methode is geschikt voor het vaststellen van de bodemopbouw , het 

bepalen van de verstoringsdiepte en het opsporen van een eventueel aanwezige 

archeologische (cultuur)laag.17 Deze methode is in principe niet geschikt voor het 

opsporen van archeologische vindplaatsen.

3.3 Resultaten

3.3.1 Algemeen

Het plangebied bestaat uit verhard terrein (straten en trottoirs), in de 0ndergrond 

ligt bovendien een dicht netwerk van kabels en leidingen. Hoewel enkele boringen 

daardoor niet konden worden gezet, is het veldonderzoek in grote lijnen uitgevoerd, 

zoals tevoren was gepland. Wel is een groot aantal boringen (41 boringen) binnen 3 m 

-mv gestuit op ondoordringbaar puin of grindrijke ophooglagen (in de noordwesthoek 

van het plangebied). 

3.3.2 Bodemopbouw

Van boven naar beneden ziet de profielopbouw er in het plangebied als volgt uit 

(Figuur 3.1):

-	 verstoord/opgebracht pakket;

-	 kleiige kwelderafzettingen;

-	 zandige/kleiige estuariene afzettingen;

-	 humeuze komklei;

-	 kleiig veen.

Aan de basis van het onderzochte bodemprofiel (tot 3 m -mv) bevindt zich een pakket 

grijsbruin, sterk kleiig veen met houtresten dat is geïnterpreteerd als (moeras)bosveen. 

De top van het veen is aangetroffen tussen 255 en 295 cm -mv (2,4 tot 3,1 m -NAP). De 

boringen met veen (18 boringen) bevinden zich overwegend in het (zuid)oostelijk deel 

van het plangebied (Figuur 3.2). 

Naar boven toe gaat het veen geleidelijk over in een pakket (licht)bruingrijze, matig 

humeuze, sterk siltige, kalkloze klei met plantenresten. Deze laag, die is aangeboord 

in 34 boringen, is geïnterpreteerd als komklei. De top ervan bevindt zich tussen 210 

en 295 cm -mv (2,0 en 3,0 m -NAP), de dikte van de laag varieert van 5 tot 80 cm 

(gemiddeld 30 cm). Hoewel de laag ‘oogt’ als een fluviatiele afzetting, is het niet zeker 

of de komafzettingen onder (overwegend) fluviatiele of perimariene omstandigheden 

zijn gesedimenteerd. Schelpresten of andere mileu-indicatoren zijn niet aangetroffen.

De komklei gaat naar boven toe over in een pakket met een wisselende opbouw. De 

basis ervan bestaat veelal uit een grijze, kalkrijke, zwak humeuze, uiterst siltige klei, 

al dan niet met plantenresten en enkele dunne zandlagen. Deze laag, die niet in alle 

boringen is aangetroffen, heeft een dikte van enkele decimeters. De kalkrijke klei 

wordt afgedekt door een laag die varieert van uiterst siltige klei tot matig siltig, zeer 

fijn zand met veel zand-of kleilagen. Het gehele pakket (beide bovengenoemde lagen) 

zijn geïnterpreteerd als estuariene afzettingen; deze zijn aangetroffen in 69 boringen. 

17  Tol et al. 2012.
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In een 16-tal boringen bevindt zich in de estuariene afzettingen een humeus niveau, 

bestaande uit donker(bruin)grijze, zwak/matig humeuze, kalkrijke klei. De laag 

varieert in dikte van 5 tot 20 cm en is geïnterpreteerd als een rustige fase in een verder 

overwegend actief sedimentatiemilieu. De top van het pakket estuariene afzettingen 

is aangetroffen tussen 90 en 290 cm -mv (0,7 en 2,7 m -NAP), de dikte van het pakket 

varieert van 10 tot 190 cm. 

In 37 boringen worden de estuariene afzettingen afgedekt door een pakket (blauw)

grijze, sterk/uiterst siltige klei met donker(groen)grijze vlekken. De klei is zowel 

kalkloos als kalkrijk, de overgang naar de onderliggende estuariene afzettingen 

verloopt over het algemeen geleidelijk. Analoog (maar omgekeerd) aan de 

komafzettingen zijn ook hier geen concrete indicatoren voor het sedimentatie-

milieu aangetroffen. Op grond van de kenmerken van deze afzettingen is de klei 

Figuur 3.1 
Geologisch lengteprofielen van het plange-
bied.
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geïnterpreteerd als kwelderafzetting (in plaats van als oeverafzetting). De top ervan 

is aangetroffen tussen 90 en 270cm -mv (0,7 en 2,4 m -NAP), de dikte van het pakket 

varieert van 15 tot 120 cm. 

De kwelderafzettingen en de estuariene afzettingen in de overige boringen gaan naar 

boven toe scherp over in een verstoord pakket. Dit pakket kent een sterk wisselende 

opbouw, variërend van lichtbruingrijs, zwak siltig, matig grof zand met schelpfrag-

menten tot donkerbruingrijs, zwak zandige humeuze klei, met zand- en kleibrokken en 

recent puin. Het verstoorde pakket betreft de ophogingslaag die voorafgaand aan de 

aanleg van de wijk is opgebracht+ deze is in alle boringen aangetroffen. De dikte van 

het verstoorde pakket varieert van 80 cm (boring 65) tot meer dan 3 meter (boringen 

35 en 69). De gemiddelde verstoringsdiepte bedraagt circa 1,5 meter. In 41 boringen is 

binnen 3 m -mv gestuit op ondoordringbaar puin of grindrijke ophooglagen (Figuur 3.2: 

oranje boringen). 

3.3.3 Archeologie

Het booronderzoek heeft geen duidelijke aanwijzingen opgeleverd voor de 

aanwezigheid van een archeologische laag. Tijdens het onderzoek zijn in een groot 

aantal boringen fragmentjes baksteenpuin aangetroffen. Deze bevonden zich echter 

steeds in het verstoorde/opgebrachte pakket.

3.3.4 Interpretatie

Op grond van de lithologische kenmerken en aanwezigheid van sedimentaire 

gelaagdheden, geldt voor het veen, de komklei en de estuariene afzettingen een lage 

archeologische verwachting. De opbouw van zowel het veen als de komklei wijzen op 

natte, moerasachtige omstandigheden die ongeschikt waren voor vroegere bewoning. 

De opbouw en sedimentaire gelaagdheden in de estuariene afzettingen wijzen 

daarentegen juist op een actief/dynamisch sedimentatiemilieu; dit geldt zelfs voor de 

. humeuze trajecten (veronderstelde rustiger fasen), die ook nog relatief siltig zijn en 

zandlagen bevatten). Het afzettingsmilieu was naar verwachting te actief om gunstige 

omstandigheden voor prehistorische bewoning te vormen.

Ten aanzien van de top van de kwelderafzettingen geldt dat deze naar verwachting 

geschikt waren voor bewoning gedurende de periode midden ijzertijd-vroege 

middeleeuwen. In hoeverre hierin ook daadwerkelijk archeologische resten aanwezig 

kunnen zijn, is afhankelijk van de mate van verstoring van de kwelderafzettingen. De 

onderzoeksresultaten geven hierover geen duidelijk beeld. De kwelderafzettingen 

zijn overal verstoord, maar de mate waarin is onduidelijk omdat de oorspronkelijke 

bovenzijde van de kwelderafzettingen (het maaiveld van het toenmalige kwelderland-

schap) niet bekend is. De grootste kans op aanwezigheid van een relatief intact kwel-

derlandschap met redelijk tot goed geconserveerde grondsporen bevindt zich in die 

delen met een relatief beperkte verstoringsdieptes (grofweg binnen 1,3 m -Mv).

Een laatste opmerking heeft betrekking op het grote aantal boringen die op puin 

zijn gestuit (41 van de 114 boringen; i.e. 35%) op puin is gestuit. Bij deze boringen 

zijn weliswaar geen natuurlijke afzettingen in beeld gekomen, maar zij hebben 

desondanks toch informatie over de bodemopbouw en de archeologische verwachting 

opgelverd. Bij negen van deze boringen bevond het puin zich op een diepte van 1,5 



Figuur 3.1 
Resultaten booronderzoek.
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m of meer onder maaiveld. Dit betekent dat hier de bodem te diep verstoord is om 

nog archeologische resten te kunnen verwachten (zie hierboven). Bij nog eens tien 

boringen bevond het puin zich op circa 1 tot 1,15 m onder maaiveld. Uitgaande van 

een puinlaag van enkele decimeters, is het aannemelijk dat ook ter hoogte van deze 

boringen geen archeologische resten meer te verwachten zijn. Blijven er 22 boringen 

over met ondoordringbaar puin op circa 50-80 cm -Mv. Deze concentreren zich in de 

noordwestelijke randzone van het plangebied. Uitgaande van de diepteligging van het 

potentieel archeologische niveau (kwelderafzettingen op 1,3 m -Mv en hoger) kunnen 

hier in theorie onder de puinlaag nog ondiepe intacte kwelderafzettingen liggen 

waarin eventueel archeologische resten aanwezig zijn. Het feit dat alle aangrenzende 

boringen tot meer dan 2,25 m -mv verstoord zijn maakt dit echter niet aannemelijk.
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Conclusie

4.1 Conclusie

Ondanks het relatief hoge aantal ondoordringbare/verstoorde boringen heeft het 

booronderzoek toch een vrij goed beeld opgeleverd van de bodemopbouw van het 

plangebied. Aan de basis bevindt zich een pakket sterk kleiig broekveen, dat naar 

boven toe geleidelijk overgaat in komafzettingen van het Oude Rijnsysteem. De top 

hiervan bevindt zich rond 2,6 m -mv (2,5 m -NAP). Zowel het veen als de komklei zijn 

niet in alle boringen binnen 3 m -mv aanwezig.

De komklei wordt afgedekt door een pakket estuariene afzettingen, dat bestaat uit 

zowel kleiige als zandige sedimenten. De top hiervan is aangetroffen vanaf 90 cm 

-mv (0,7 m -NAP). Daar waar de estuariene afzettingen niet direct overgaan in een 

verstoord pakket, bevindt zich hierboven een pakket kleiige kwelderafzettingen 

(aangetroffen in 37 boringen). De bovenzijde hiervan is aangetroffen vanaf 90 cm -mv 

(0,7 m -NAP). Naar boven toe gaan de kwelderafzettingen scherp over in een verstoord 

pakket. De verstoringsdiepte binnen het plangebied varieerde van 80 cm tot meer dan 

3 meter (0,3 tot 0,8 m -NAP).

Eventueel aanwezige archeologische resten worden hoofdzakelijk verwacht in de 

(top van de) kwelderafzettingen. Tijdens het onderzoek zijn geen (cultuur)lagen 

aangetroffen in de kwelderafzettingen. Evenmin heeft het onderzoek andere directe 

aanwijzingen opgeleverd voor aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

Desondanks kunnen deze niet worden uitgesloten. Met name in de relatief 

onverstoorde kwelderafzettingen (vanaf 1,3 m -mv) kunnen namelijk nog redelijk goed 

geconserveerde grondsporen verwacht worden. Dit niveau zal worden verstoord bij 

uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden. 

4.2 Advies

Zoals aangegeven kunnen eventueel aanwezige archeologische resten aanwezig zijn 

in de top van de kwelderafzettingen. Uit het booronderzoek blijkt weliswaar dat de 

top van het pakket kwelderafzettingen is verstoord, de onderzoeksresultaten maken 

niet duidelijk welk deel van het pakket kwelderafzettingen verstoord is (de bovenzijde 

van de [oorspronkelijk] ongestoorde kwelderafzettingen is niet bekend). De grootste 

kans op aanwezigheid van een relatief intact kwelderlandschap met redelijk tot goed 

geconserveerde grondsporen, bevindt zich in die delen met een relatief beperkte ver-

storingsdieptes (1,3 m -mv en hoger). 

Om deze reden zijn enkele tracédelen geselecteerd waar zich meerdere boringen met 

ondiepe kwelderafzettingen bevinden (Figuur 4.1: oranje zones). Ten aanzien van deze 

zones wordt geadviseerd een archeologische begeleiding van de werkzaamheden te 

laten uitvoeren. Naast de archeologische vraagstelling (leiden de graafwerkzaamheden 

tot aantasting van archeologische resten?), wordt aanbevolen om bij het onderzoek 

nadrukkelijk aandacht te besteden aan de genese/het sedimentatiemilieu van de 

(veronderstelde) kwelderafzettingen. 

Een archeologische begeleiding houdt in dat tijdens aan de graafwerkzaamheden 

archeologische waarnemingen worden verricht. Een archeologische begeleiding 

4
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behoort plaats te vinden op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). 

Dit PvE dient voor aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een senior-

archeoloog en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde overheid.

Voor de overige delen van het plangebied wordt in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen op basis van de resultaten van dit onderzoek geen vervolgstap uit het 

proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht (figuur 

4.1: groene zones). Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden in deze delen 

onverwacht toch archeologische resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 

5.10 van de Erfgoedwet aanmelding van de desbetreffende vondsten bij de Minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

verplicht (vondstmelding online via ARCHIS of het vondstmeldingsformulier).

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Leiden een 

formeel besluit. Met betrekking tot deze aanbevelingen dient dan ook contact 

te worden opgenomen met het bevoegd gezag: Erfgoed Leiden en Omstreken 

(contactpersoon mevr. M. Rietkerk).
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Figuur 4.1 
Advieskaart.
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Bijlage 1 Boorkolommen

1

boring: 1815-1
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.673,55, Y: 464.565,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zand- en kleibrokken, matig fijn, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

165 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkarm, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,77 m -NAP

boring: 1815-2
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.648,79, Y: 464.570,34, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,19, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

170 cm -Mv / 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtblauwgrijs, humusvlekken, kalkarm, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, veenbrokken, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout en riet
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,81 m -NAP
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boring: 1815-3
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.623,35, Y: 464.573,40, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,11, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, kalkarm, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,99 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,89 m -NAP

boring: 1815-4
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.598,06, Y: 464.576,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,13, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

175 cm -Mv / 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtblauwgrijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 2,12 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,87 m -NAP
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boring: 1815-5
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.571,01, Y: 464.578,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,21, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

190 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,24 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne zandlagen, kalkarm, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,79 m -NAP

boring: 1815-6
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.544,68, Y: 464.581,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,77 m -NAP
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boring: 1815-7
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.522,79, Y: 464.583,87, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

170 cm -Mv / 1,47 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

195 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtblauwgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, schelpengruis, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkarm, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,77 m -NAP

boring: 1815-8
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.496,20, Y: 464.587,03, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,22, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, kleibrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

185 cm -Mv / 1,63 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtblauwgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,78 m -NAP
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boring: 1815-9
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.471,66, Y: 464.590,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,14, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

235 cm -Mv / 2,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

295 cm -Mv / 2,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,86 m -NAP

boring: 1815-10
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.447,42, Y: 464.592,74, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal

200 cm -Mv / 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,77 m -NAP
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boring: 1815-11
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.420,89, Y: 464.595,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,32, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,32 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

160 cm -Mv / 1,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, stevig, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,68 m -NAP

boring: 1815-12
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.395,99, Y: 464.599,73, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,20, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, zeer stevig, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, stevig, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,80 m -NAP
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boring: 1815-13
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.367,58, Y: 464.602,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,26, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

190 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,74 m -NAP

boring: 1815-14
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.626,94, Y: 464.546,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,31, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

180 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, kalkloos, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, weinig hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,69 m -NAP
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boring: 1815-15
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.626,03, Y: 464.522,09, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,06, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, spoor hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,94 m -NAP
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boring: 1815-16
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.624,79, Y: 464.497,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,16, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

115 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor wortelresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor wortelresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, weinig hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,84 m -NAP

boring: 1815-17
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.624,17, Y: 464.470,49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,13, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne zandlagen, spoor wortelresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten, kalkarm, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, weinig hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

295 cm -Mv / 2,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,87 m -NAP



40 Noorderkwartier-oost

10

boring: 1815-18
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.622,20, Y: 464.441,13, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,10, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

40 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd
Archeologie: spikkels houtskool, enkel fragment bouwpuin

130 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,90 m -NAP

boring: 1815-19
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.621,34, Y: 464.422,52, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,22, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

160 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, spoor wortelresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,48 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,78 m -NAP
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boring: 1815-20
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.620,23, Y: 464.396,20, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,16, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, schelpfragment marien wadplaat, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

175 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor wortelresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,84 m -NAP
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boring: 1815-21
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.619,58, Y: 464.371,24, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,36, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

55 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

125 cm -Mv / 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, weinig plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

210 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,64 m -NAP

boring: 1815-22
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.618,80, Y: 464.348,40, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,17, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijsbruin, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

235 cm -Mv / 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele kleilagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), weinig hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,83 m -NAP
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boring: 1815-23
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.623,15, Y: 464.313,65, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,07, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, stevig, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtgrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,93 m -NAP

boring: 1815-24
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.615,58, Y: 464.289,66, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,05, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,75 m -NAP
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boring: 1815-25
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.636,17, Y: 464.329,45, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,27, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, stevig, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

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

boring: 1815-26
beschrijver: GDB/SB, datum: 20-9-2018, X: 94.665,30, Y: 464.326,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,28, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,52 m -NAP
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boring: 1815-27
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.637,51, Y: 464.381,77, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,10, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

145 cm -Mv / 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,90 m -NAP

boring: 1815-28
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.660,91, Y: 464.373,58, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,11, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

220 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

240 cm -Mv / 2,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, weinig hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,89 m -NAP
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boring: 1815-29
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.608,63, Y: 464.382,59, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,26, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal

135 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, spoor hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,74 m -NAP

boring: 1815-30
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.586,26, Y: 464.383,57, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,27, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

160 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,73 m -NAP
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boring: 1815-31
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.561,63, Y: 464.381,84, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,14, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verploegd

130 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kleibrokken, kalkrijk
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd

190 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie:
geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, spoor plantenresten, kalkarm, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,86 m -NAP

boring: 1815-32
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.537,54, Y: 464.378,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,06, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

175 cm -Mv / 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie:
geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,94 m -NAP
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boring: 1815-33
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.511,12, Y: 464.381,64, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, 
opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie:
geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv

boring: 1815-34
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.588,50, Y: 464.550,26, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,24, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,76 m -NAP
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boring: 1815-35
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.581,35, Y: 464.526,73, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,21, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

255 cm -Mv / 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, weinig plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,79 m -NAP

boring: 1815-36
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.586,24, Y: 464.500,42, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,26, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd

160 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,74 m -NAP
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boring: 1815-37
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.579,08, Y: 464.479,44, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,16, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

165 cm -Mv / 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 170 cm -Mv / 1,54 m -NAP

boring: 1815-38
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.584,02, Y: 464.450,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,12, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, veel dikke humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 2,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,88 m -NAP
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boring: 1815-39
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.583,37, Y: 464.425,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,14, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 75 cm -Mv / 0,61 m -NAP

boring: 1815-40
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.582,48, Y: 464.403,63, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,06, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

105 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, stevig, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

145 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 2,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,94 m -NAP
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boring: 1815-41
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.581,26, Y: 464.373,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,22, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd

160 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, weinig hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,78 m -NAP

boring: 1815-42
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.580,66, Y: 464.352,09, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 90 cm -Mv / 0,67 m -NAP
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boring: 1815-43
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.575,61, Y: 464.327,70, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,08, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, kleibrokken, matig grof, schelpfragment marien wadplaat
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

235 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

260 cm -Mv / 2,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, weinig hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

295 cm -Mv / 2,87 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,92 m -NAP

boring: 1815-44
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.567,96, Y: 464.299,55, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,05, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

105 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 110 cm -Mv / 1,15 m -NAP

boring: 1815-45
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.537,99, Y: 464.562,78, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,46, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

105 cm -Mv / 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 110 cm -Mv / 0,64 m -NAP
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boring: 1815-46
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.542,00, Y: 464.538,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,39, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

185 cm -Mv / 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, spoor wortelresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

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

boring: 1815-47
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.541,00, Y: 464.518,37, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,40, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,60 m -NAP
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boring: 1815-48
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.539,76, Y: 464.490,65, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,18, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,18 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkarm, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,82 m -NAP

boring: 1815-49
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.540,65, Y: 464.466,52, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,07, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

155 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor hout, kalkloos, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,93 m -NAP
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boring: 1815-50
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.544,46, Y: 464.443,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,10, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, veel dikke humus- en kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,90 m -NAP

boring: 1815-51
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.542,74, Y: 464.419,31, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, 
opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkarm, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

295 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, spoor hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv
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boring: 1815-52
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.542,98, Y: 464.395,34, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,11, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

165 cm -Mv / 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijsbruin, kleibrokken, spoor plantenresten
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

220 cm -Mv / 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,89 m -NAP

boring: 1815-53
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.544,52, Y: 464.368,88, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,02, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

135 cm -Mv / 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

215 cm -Mv / 2,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkarm, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

245 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,98 m -NAP
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boring: 1815-54
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.543,21, Y: 464.339,27, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,08, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

180 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,08 m -NAP

boring: 1815-55
beschrijver: GDB/SB, datum: 21-9-2018, X: 94.550,83, Y: 464.331,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,12, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 95 cm -Mv / 1,07 m -NAP
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boring: 1815-56
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.494,65, Y: 464.562,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,28, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

125 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 135 cm -Mv / 1,07 m -NAP

boring: 1815-57
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.491,98, Y: 464.541,26, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,29, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,51 m -NAP
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boring: 1815-58
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.497,19, Y: 464.513,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,05, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

190 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,05 m -NAP

boring: 1815-59
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.491,13, Y: 464.487,44, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,20, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 1,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,80 m -NAP
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boring: 1815-60
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.495,56, Y: 464.463,65, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,10, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 115 cm -Mv / 1,05 m -NAP

boring: 1815-61
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.495,70, Y: 464.441,31, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,04, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

230 cm -Mv / 2,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkarm, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,96 m -NAP

boring: 1815-62
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.493,00, Y: 464.415,47, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,12, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 145 cm -Mv / 1,57 m -NAP
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boring: 1815-63
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.492,99, Y: 464.387,10, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,16, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 75 cm -Mv / 0,91 m -NAP

boring: 1815-64
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.487,23, Y: 464.362,80, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,15, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, enkele zandlagen, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, grijsbruin, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

220 cm -Mv / 2,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont

245 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, weinig hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 3,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,15 m -NAP
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boring: 1815-65
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.486,89, Y: 464.338,43, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,12, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelp compleet, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor hout, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,12 m -NAP

boring: 1815-66
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.485,81, Y: 464.311,59, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, boortype: Edelman-7 
en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, 
opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 90 cm -Mv

boring: 1815-67
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.488,35, Y: 464.289,28, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,16, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

105 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 110 cm -Mv / 1,26 m -NAP
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boring: 1815-68
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.448,48, Y: 464.577,14, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,31, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,69 m -NAP

boring: 1815-69
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.442,51, Y: 464.551,30, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,34, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,66 m -NAP
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boring: 1815-70
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.443,20, Y: 464.527,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,36, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,36 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

285 cm -Mv / 2,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,64 m -NAP

boring: 1815-71
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.431,92, Y: 464.502,71, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,52, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, humusvlekken, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen

295 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,48 m -NAP
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boring: 1815-72
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.435,92, Y: 464.477,40, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,34, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,34 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,46 m -NAP

boring: 1815-73
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.444,56, Y: 464.449,66, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,20, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

160 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,80 m -NAP
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boring: 1815-74
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.400,46, Y: 464.446,55, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,25, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

95 cm -Mv / 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zand- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

225 cm -Mv / 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor wortelresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene 
afzettingen
Bodemkundig: laklaag/vegetatie-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 2,15 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,75 m -NAP

boring: 1815-75
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.397,69, Y: 464.474,44, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,05, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

235 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,95 m -NAP
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boring: 1815-76
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.394,46, Y: 464.496,72, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,06, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 75 cm -Mv / 0,69 m -NAP

boring: 1815-77
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.402,11, Y: 464.521,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,29, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 135 cm -Mv / 1,06 m -NAP

boring: 1815-78
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.402,12, Y: 464.547,36, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,29, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

145 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,21 m -NAP
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boring: 1815-79
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.398,24, Y: 464.570,59, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,31, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

95 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv / 0,69 m -NAP

boring: 1815-80
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.357,51, Y: 464.579,64, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,42, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

190 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

235 cm -Mv / 1,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,58 m -NAP
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boring: 1815-81
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.358,94, Y: 464.555,41, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,37, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

180 cm -Mv / 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, stevig, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,63 m -NAP

boring: 1815-82
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.352,85, Y: 464.532,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,37, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 155 cm -Mv / 1,18 m -NAP
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boring: 1815-83
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.354,92, Y: 464.505,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,08, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 2,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

255 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,08 m -NAP

boring: 1815-84
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.356,17, Y: 464.481,32, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,13, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,93 m -NAP
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boring: 1815-85
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.354,37, Y: 464.453,75, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,01, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

190 cm -Mv / 1,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 195 cm -Mv / 1,94 m -NAP

boring: 1815-86
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.352,26, Y: 464.436,60, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,11, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

235 cm -Mv / 2,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,89 m -NAP



Noorderkwartier-oost    73
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boring: 1815-87
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.352,26, Y: 464.406,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,22, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

145 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,28 m -NAP

boring: 1815-88
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.345,67, Y: 464.381,58, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,41, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 85 cm -Mv / 0,44 m -NAP



74 Noorderkwartier-oost
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boring: 1815-89
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.351,39, Y: 464.356,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,44, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,44 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

90 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, grijs, zand- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

280 cm -Mv / 2,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,56 m -NAP

boring: 1815-90
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.340,46, Y: 464.332,17, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,45, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

145 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

205 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,55 m -NAP



Noorderkwartier-oost    75
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boring: 1815-91
beschrijver: GDB/SB, datum: 24-9-2018, X: 94.374,25, Y: 464.383,27, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,25, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

140 cm -Mv / 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

165 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,75 m -NAP

boring: 1815-92
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.332,29, Y: 464.596,29, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,24, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 80 cm -Mv / 0,56 m -NAP

boring: 1815-93
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.312,39, Y: 464.595,84, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,15, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

50 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,55 m -NAP



76 Noorderkwartier-oost
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boring: 1815-94
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.282,90, Y: 464.595,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,17, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 60 cm -Mv / 0,43 m -NAP

boring: 1815-95
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.254,56, Y: 464.594,37, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,25, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

60 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 70 cm -Mv / 0,45 m -NAP

boring: 1815-96
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.292,68, Y: 464.571,56, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,27, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,27 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment marien
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

250 cm -Mv / 2,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

270 cm -Mv / 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

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



Noorderkwartier-oost    77
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boring: 1815-97
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.297,95, Y: 464.547,76, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,12, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,12 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 155 cm -Mv / 1,43 m -NAP

boring: 1815-98
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.304,43, Y: 464.522,44, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,01, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,01 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

145 cm -Mv / 1,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 150 cm -Mv / 1,49 m -NAP

boring: 1815-99
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.306,75, Y: 464.493,52, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,14, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

70 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof, schelpengruis
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 75 cm -Mv / 0,89 m -NAP
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boring: 1815-100
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.306,76, Y: 464.470,31, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,36, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 90 cm -Mv / 1,26 m -NAP

boring: 1815-101
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.306,50, Y: 464.443,16, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,11, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

165 cm -Mv / 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dikke zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,11 m -NAP
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boring: 1815-102
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.307,95, Y: 464.417,64, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,03, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,03 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv / 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 2,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,03 m -NAP

boring: 1815-103
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.304,23, Y: 464.394,26, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,04, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, grijs
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 3,04 m -NAP
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boring: 1815-104
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.304,71, Y: 464.374,49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,13, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, kalkloos, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

120 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkarm, interpretatie: kwelderwal

170 cm -Mv / 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, zwak humeus, lichtbruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,87 m -NAP

boring: 1815-105
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.291,94, Y: 464.504,80, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,30, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

150 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

210 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijsbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

225 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

275 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,70 m -NAP
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boring: 1815-106
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.266,66, Y: 464.509,37, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

110 cm -Mv / 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

220 cm -Mv / 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

265 cm -Mv / 2,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, humusvlekken, interpretatie: kwelderwal
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,77 m -NAP

boring: 1815-107
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.242,25, Y: 464.508,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,20, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

120 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

215 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

250 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,80 m -NAP
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boring: 1815-108
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.233,92, Y: 464.582,59, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,31, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,31 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 50 cm -Mv / 0,19 m -NAP

boring: 1815-109
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.222,32, Y: 464.569,62, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,28, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 50 cm -Mv / 0,22 m -NAP

boring: 1815-110
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.228,61, Y: 464.543,65, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

130 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

230 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

250 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,77 m -NAP



Noorderkwartier-oost    83

53

boring: 1815-111
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.225,24, Y: 464.519,71, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,48, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,48 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 50 cm -Mv / 0,02 m -NAP

boring: 1815-112
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.225,41, Y: 464.499,40, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,39, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

140 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord

240 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, matig humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

280 cm -Mv / 2,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: lagunair - estuariene afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

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

boring: 1815-113
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.219,52, Y: 464.480,24, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,23, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

 Einde boring op 50 cm -Mv / 0,27 m -NAP



84 Noorderkwartier-oost

54

boring: 1815-114
beschrijver: GDB/SB, datum: 26-9-2018, X: 94.217,97, Y: 464.438,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: -0,25, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: gemeente Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 20 cm -Mv / 0,45 m -NAP



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

S. Baas

368


	voorkant
	Rapport 432_binnenwerk_v1
	achterkant

