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Samenvatting

In opdracht van de Hogeschool Leiden heeft Archol BV een archeologisch 

bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase door middel 

van boringen) uitgevoerd voor het plangebied Zernikedreef 11 te Leiden. Aanleiding 

voor het onderzoek zijn de voorgenomen uitbreiding en nieuwbouw van de huidige 

huisvesting van de Hogeschool Leiden. De precieze verstorings-/ontgravingsdiepte is 

nog niet bekend, in elk geval zal een lift worden gebouwd, waarvoor een put van ca. 3 

m -mv dient te worden gegraven. 

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

was erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische waarden 

te inventariseren en een verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende 

archeologische waarden. Op basis hiervan is een advies gegeven over de noodzaak van 

eventueel vervolgonderzoek.

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge 

archeologische verwachting voor archeologische resten uit het neolithicum. Deze 

verwachting hing samen met de vermeende aanwezigheid van een strandwal in de 

ondergrond van het plangebied. Tijdens het booronderzoek is deze strandwal (of duin) 

in een deel van het plangebied aangetroffen (binnen 4,0 m -mv). Op grond van de lage 

ligging (dieper dan 2,4 m -NAP) en de natte profielkenmerken in de top van de strand-

walafzettingen, is middelhoge verwachting naar beneden toe bijgesteld. Verder bleek 

dat de bodem in het plangebied tot ongeveer 1,5 m -mv te zijn verstoord (1,0 m -NAP).

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ontwikkelingen, is 

geconcludeerd dat bij de uitvoering van de werkzaamheden hoogstwaarschijnlijk geen 

archeologische waarden zullen worden verstoord.

In het kader van de voorgenomen bodemingrepen wordt voor het plangebied dan 

ook 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. 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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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

In opdracht van de Hogeschool Leiden heeft Archol BV een bureauonderzoek 

en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase door middel van boringen) 

uitgevoerd voor het plangebied Zernikedreef 11 te Leiden (Figuur 1.1). 

Aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen uitbreiding en nieuwbouw van de 

huidige huisvesting van de Hogeschool Leiden. Het nieuwbouwgedeelte ligt direct 

ten noordoosten van, en tegen, het bestaande gebouw. De nieuwbouw heeft een 

oppervlak van ca. 2500 m2. De precieze verstorings-/ontgravingsdiepte is nog niet 

bekend. Er zal in elk geval een lift worden gebouwd, waarvoor een put van ca. 3 m 

-mv dient te worden gegraven. De werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting van 

eventueel in de bodem aanwezige archeologische resten. 

De niet-bebouwde delen van plangebied hebben een dubbelbestemming ‘Waarde- 

Archeologie 5’.1 Hiervoor 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. Deze grenzen worden bij realisatie van de nieuwbouw aanleg 

overschreden.2 

1  Bestemmingsplan ‘Leiden Bio Science Park en station’; NL.IMRO.0546.BP00089-0302, vast-
gesteld 23-01-2014.

2  Ten aanzien van de huidige bebouwde delen van het plangebied geldt geen archeologische 
dubbelbestemming.

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

1
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Op grond van bovenstaande is de Hogeschool Leiden door het bevoegd gezag 

(Erfgoed Leiden en Omstreken) verzocht een archeologisch bureauonderzoek 

onderzoek uit te voeren.

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

aantasting van eventueel aanwezige archeologische waarden. Het bureauonderzoek 

is erop gericht om voor het plangebied de bekende archeologische waarden te 

inventariseren en een specifieke verwachting op te stellen ten aanzien van onbekende 

archeologische waarden. Op basis hiervan volgt een advies over de noodzaak van ver-

volgonderzoek.

1.2 Ligging plangebied

Het plangebied ligt op het Bio Science Park aan de Zernikedreef 11, ongeveer 1 km 

ten westen van de historische stadskern van Leiden (Figuur 1.2). Het gebied staat 

kadastraal geregistreerd staat onder LDN01.X.3964, 3965 en 3966 (gedeeltelijk). Het 

terrein omvat de huidige huisvesting van de Hogeschool Leiden, parkeerplaatsen, fiet-

senstallingen en groenzones. De omvang van het plangebied (de nieuwbouwlocatie) 

bedraagt ca. 2.300 m2 (Figuur 1.2). 

Figuur 1.2 
Ligging van het plangebied (zwarte stippel-
lijn) op een recente luchtfoto (ondergrond: 
Google 2018).
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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 een bureauonderzoek en een inventariserend 

veldonderzoek, verkennende fase (IVO-overig). Het bureauonderzoek geeft een 

samenvatting van wat er in archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht bekend is 

over het plangebied. Het doel is om door middel van bestaande bronnen te komen tot 

een gespecificeerde archeologische verwachting. Het verkennend veldonderzoek heeft 

tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap en de gespecificeerde 

archeologische verwachting nader aan te scherpen of controleren. Op basis van de 

resultaten kan het bevoegd gezag een beslissing nemen ten aanzien van eventueel 

vervolgonderzoek. 

Figuur 1.3 
Links: huidige situatie (grijs) met de 
bebouwing uit de jaren '60 (paars) en de 
geplande uitbreiding (zwarte stippellijn); 
rechts: toekomstige situatie.
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Soort onderzoek: Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek 
(verkennende fase)

Projectnaam: Uitbreiding Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11

Archolprojectcode: 1840

Archis-zaaknummer: 4657471100

Opdrachtgever: Hogeschool Leiden
dhr. H. van der Steen 

Bevoegd gezag: Gemeente Leiden

Adviseur bevoegd gezag: Erfgoed Leiden en Omstreken,
mevr. M. Rietkerk/mevr. K. Van der Kant

Uitvoerder: Archeologisch Onderzoek Leiden bv

Periode van uitvoering veldwerk: Januari/februari 2019 

Rapport gereed: 5 maart 2019

Versie 2.0

Goedkeuring bevoegd gezag Ja (12 maart 2019)

Provincie: Zuid-Holland

Gemeente: Leiden

Gemeentecode: ZRD02

Plaats: Leiden

Toponiem: Zernikedreef 11 

Kadastrale aanduiding LDN01.X.3964, 3965 en 3966 (gedeeltelijk)

Centrumcoördinaten plangebied: 92.370/ 464.795

Oppervlakte plangebied: Ca. 2.300 m2

Huidig grondgebruik: Bebouwd, groenzones, parkeerterrein

Beheer en plaats van documentatie en vondsten: Dans Easy (digitaal)
Archeologisch Depot Erfgoed Leiden en Omstreken 

 

Tabel 1.1 
Administratieve gegevens.
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Bekende gegevens

2.1 Inleiding en methodiek

Het bureauonderzoek is erop gericht aan de hand van bekende en verwachte 

archeologische waarden een verwachtingsmodel voor het terrein op te stellen 

en eventuele verstoringen in kaart te brengen. Dit verwachtingsmodel resulteert 

in een gespecificeerde archeologische verwachting, waarin voor zover mogelijk 

uitspraken worden gedaan over de datering, het complextype, de locatie, de omvang 

en diepteligging, de gaafheid en conservering, uiterlijke kenmerken en mogelijke 

verstoringen van mogelijk in het plangebied aanwezige archeologische waarden. 

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van verschillende bronnen informatie 

verzameld om inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de (lokale) opbouw 

van de bodem en de sporen die de mens in het landschap heeft achtergelaten. Zo 

zijn aardwetenschappelijke gegevens en historisch kaartmateriaal geraadpleegd. 

Het archeologisch informatiesysteem (Archis) is geraadpleegd om de bekende 

archeologische waarnemingen binnen en direct rondom het plangebied in kaart te 

brengen. Verder zijn uitgevoerde archeologische onderzoeken uit de directe omgeving 

geraadpleegd. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie (KNA) 4.1, protocol 4002.

2.2 Landschappelijk kader

2.2.1 Landschappelijk kader

Pleistoceen
Het plangebied ligt in het mondingsgebied van de Oude Rijn, net ten noorden van 

de meandergordel. Behalve door de activiteit van de Oude Rijn is de geologische 

wording van (de omgeving van) het plangebied ook bepaald door (vroeg-)holocene 

kustontwikkeling en zeespiegelstijging. Aan de basis van deze ontwikkelingen liggen 

de pleistocene afzettingen (zie Figuur 2.14 voor een overzicht van de geologische 

en archeologische tijdsindeling). Gedurende het Pleniglaciaal (een koude periode, 

globaal 73.000-14.500 jaar geleden) gedroeg de voorloper van de Rijn zich als een 

vlechtend systeem. Binnen een brede dalvlakte werden heterogene pakketten (grof) 

zand en grind afgezet. Karakteristiek voor vlechtende riviersystemen is het complexe 

stelsel van ondiepe geulen die de langgerekte zand- en grindbanken omsluiten. Deze 

pleistocene fluviatiele afzettingen worden formeel gerekend tot de Formatie van 

Kreftenheye.3 

Holoceen
Na de laatste ijstijd (vanaf ca. 10.000 jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk 

warmer. Een gevolg hiervan was de snelle stijging van de zeespiegel (meer dan 30 

cm per eeuw), waardoor het Noordzeebekken volliep en de zee zich in oostelijke 

richting uitbreidde.4 Landinwaarts van het opschuivende getijdengebied vormde zich 

een verdrinkend kustmoeras waar veen tot ontwikkeling kwam (Basisveen Laag van 

de Formatie van Nieuwkoop).5 Voortgaande stijging van de zeespiegel leidde ertoe 

3  Busschers & Weerts 2003.
4  Kiden 1995.
5  Weerts & Busschers 2003.

2
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Figuur 2.1 
Paleogeografische ontwikkeling 
van de omgeving van het plange-
bied (naar Vos et al. 2011).
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dat ook het veenmoeras verdronk en plaats maakte voor een waddengebied. De 

sedimenten die in het waddengebied zijn afgezet worden gerekend tot het Laagpakket 

van Wormer van de Formatie van Naaldwijk.6

Aanvankelijk was mariene invloed nog allesbepalend. Gedurende de periode van snelle 

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

de huidige kustlijn als gevolg van het sedimenttransport door wind, getijden- en 

golfwerking waarschijnlijk al strandwallen. Deze strandwallen werden door de snel 

stijgende zeespiegel echter na korte tijd weer opgeruimd, terwijl verder 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 kust 

bevond zich iets oostelijk van Alphen aan den Rijn. Vanaf toen werden de nieuw 

gevormde strandwallen niet meer opgeruimd door de zee, maar bouwde de kuststrook 

zich in westelijke richting uit. De langgerekte, strandwalcomplexen die parallel aan 

de kust ontstonden, wisselden elkaar af met laaggelegen strandvlakten.7 Hierdoor 

ontstond een stabiele kustbarrière, die het achterland afschermde van de zee. Door 

de verslechterde ontwatering vond hier op uitgebreide schaal veengroei plaats. Het 

veen wordt lithostratigrafisch gerekend tot het Hollandveen Laagpakket (Formatie van 

Nieuwkoop).8 

Oude Rijnmonding
Rond 4500 v.Chr. verlegde de Rijn haar zuidelijke loop naar het noorden en ontstond 

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

kustbarrière bevond (Figuur 2.1).9 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 ca. 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).10

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.11 

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.12 Met het afdammen van de Kromme Rijn in 1122 

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

de Oude Rijn.13 Tijdens enkele stormvloeden in de 12e eeuw kon de zee dan ook ver het 

voormalige estuarium binnendringen.14 Vermoedelijk rond het einde van de 12e eeuw 

6  Weerts 2003.
7  Van der Valk 1992.
8  Weerts & Busschers 2003a.
9  Cohen et al. 2012, Pruissers & De Gans 1988.
10  Ter hoogte van het vliegveld Valkenburg ontstonden de vroegste kwelders rond 1600 v.Chr. 

(Jansen et al. 2010).
11  Berendsen & Stouthamer 2001.
12  Markus en Van Wallenburg 1982.
13  Dekker 1980.
14  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.
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verzandde de (Oude) Rijnmonding bij Katwijk uiteindelijk definitief.15 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.16 De afzettingen 

in de (Oude) Rijndelta worden doorgaans 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.17 

2.2.2 Bodem en geo(morfo)logie

Het plangebied ligt net ten noorden van de meandergordel van de Oude Rijn. De 

Oude Rijn was actief van ongeveer 3100 v.Chr. tot 300 n.Chr. (4450-1729 14C BP)18 

Binnen deze sedimentatieperiode is een drietal fasen onderscheiden. Het nabijgelegen 

deel van de meandergordel betreft de middelste fase, en dateert uit de periode 

van ongeveer 1200 tot 100 jaar v.Chr. (Figuur 2.2.: oranje kleur). Ten westen van het 

plangebied worden strandwallen weergeven (Figuur 2.2: gele kleur). 

15  Pruissers & Vos 1982; Parlevliet 2001.
16  resp. Weerts &Busschers 2003b, Weerts 2003.
17  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).

18  Cohen et al. 2012.

Figuur 2.2 
Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie 
van de Rijn-Maas Delta met de huidige loop 
van de Oude Rijn (lichtblauw; bron: Cohen et 
al. 2012).
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Op de meandergordel van de Oude Rijn zijn vindplaatsen vanaf de Romeinse 

tijd bekend. De paleogeografische kaart van de Romeinse limeszone geeft een 

gedetailleerder beeld van het landschap rond het begin van de jaartelling.19 Volgens 

deze kaart ligt het plangebied in het lager gelegen komgebied net buiten de 

meandergordel (Figuur 2.3).

Van de omgeving van het plangebied is geen geologische kaart gepubliceerd (schaal 

1:50.000). Wel zijn binnen dit gebied verschillende geologische boringen weergegeven 

in het DINOloket.20 Aan de hand hiervan is de globale geologische opbouw, alsmede de 

verbreiding van de verschillende afzettingen te herleiden (Figuur 2.4). In de boringen 

ten noorden van het plangebied wordt de geologische opbouw bepaald door de 

aanwezigheid van strandwalafzettingen (al dan niet overdekt door oud duinzand). 

Noordelijk van de Wassenaarseweg reiken deze zanden tot aan het maaiveld 

(Figuur 2.4: oranje boringen), in de zone zuidelijk van de Wassenaarseweg wordt het 

strandwalzand afgedekt door veen met daarop een dunne laag jonge getijdenafzet-

tingen. De zuidelijke begrenzing van de strandwal is niet bekend. Archeologische 

onderzoeken op het Boerhaaveterrein, direct ten noorden van onderhavig plangebied, 

laten zien dat hier in elk geval nog afgedekte strandwalafzettingen aanwezig zijn.21 

19  Van Dinter 2013.
20  https://www.dinoloket.nl.
21  Hamburg 2006, Van Eijk 2010.

Figuur 2.3 
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van de paleogeografische kaart van romeinse 
limes (naar: Van Dinter 2013). 
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De DINOboringen laten zien dat de bodemopbouw in de zone westelijk en pal ten 

zuiden van het plangebied uit kleiige, jonge getijdenafzettingen bestaat. Rond 

2,5 à 3 m -NAP gaan deze over in een zandlaag. De overige boringen geven jonge 

getijdenafzettingen op oudere getijdenafzettingen weer; in een aantal gevallen 

zijn deze laatste geïnterpreteerd als fluviatiele afzettingen. De bovenzijde van de 

pleistocene afzettingen ligt rond 14 m -NAP; deze bestaat uit fluviatiele sedimenten 

van de Formatie van Kreftenheye, al dan niet afgedekt met een dunne laag dekzand 

(Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) ligt de maaiveldhoogte in het 

plangebied tussen 0,4 en 1,0 m +NAP (Figuur 2.4). Door de inrichting van (de omgeving 

van) het Bio Science Park is van het oorspronkelijk, natuurlijk reliëf (waaronder de 

strandwallen noordelijk van het plangebied) weinig meer te zien. 

Door de ligging in bebouwd gebied staat het plangebied op de geomorfologische kaart 

als ‘bebouwd’ weergegeven.22 

22  Alterra 2006.

Figuur 2.4
Ligging van het plangebied op een uitsnede 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland 
(AHN3, 2018) met de contouren van de 
strandwal (cf. Vos et al. 2011: periode 2750 
v.Chr.). 
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Uit de extrapolatie van de gekarteerde zones westelijk van het plangebied, lijkt het 

plangebied op de overgang van de oeverwal naar de achterliggende getijdevlakte te 

liggen (resp. ‘getijriviermondrug’, code 3K27 en ‘getij-riviermondvlakte’, code 2M34). 

Ongeveer 350 m ten noordwesten van het plangebied wordt een noordoost-zuidwest 

georiënteerde strandwal weergegeven (code 3K28).

Ook op de landsdekkende bodemkaart is (de omgeving van) het plangebied niet 

gekarteerd en als ‘bebouwd’ weergegeven.23 Volgens de oudere en gedetailleer-

dere bodemkaart van de Bloembollenstreek bestaat de bodem in het plangebied 

uit ‘kalkloze broekgronden’ (code Eb1).24 Op deze kaart staat het plangebied niet 

gekarteerd als afgeticheld (Figuur 2.5). Verder wordt een zone ten noordwesten van 

het plangebied als strandvlakte op klei en/of veen geclassificeerd (code Wv3). 

2.3 Archeologisch en historisch kader

2.3.1 Gemeentelijke waarden- en beleidskaart

Op de gemeentelijke verwachtingskaart van Leiden heeft het plangebied een hoge 

archeologische verwachting.25 De verwachtingskaart is vertaald naar gemeentelijk 

beleid en verbeeld in het bestemmingsplan ‘Leiden Bio Science Park en station’ 

(vastgesteld 23-01-2014).26 De niet-bebouwde delen van plangebied hebben een dub-

belbestemming ‘Waarde- Archeologie 5’.27 De hierbij horende planregels geven aan 

dat werkzaamheden met een omvang groter dan 250 m2 en dieper dan 50 cm vergun-

ningsplichtig zijn. Ontheffing kan worden verleend indien voorafgaand aan de (bouw)

werkzaamheden een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis waarvan in 

23  Markus & Van Wallenburg 1982.
24  Van der Meer 1952.
25  https://www.erfgoedleiden.nl.
26  NL.IMRO.0546.BP00089-0302.
27  Bestemmingsplan ‘Leiden Bio Science Park en station’; NL.IMRO.0546.BP00089-0302, vast-

gesteld 23-01-2014.

Figuur 2.5 
Uitsnede van de bodemkaart ter hoogte van 
het plangebied (rode lijn; bron: Van der Meer 
1952).
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voldoende mate kan worden vastgesteld dat de voorgenomen werkzaamheden niet 

zullen leiden tot aantasting van archeologische waarden.

2.3.2 Bekende archeologische vindplaatsen

Er staan geen AMK-terreinen of vindplaatsen geregistreerd in het plangebied zelf; 

wel zijn in de omgeving enkele vindplaatsen bekend (Figuur 2.6). Ongeveer 125 m 

ten noordoosten ligt het Pomonaterrein (monumentnummers 16107 en 16450). Het 

betreft terreinen van zeer hoge archeologisch waarde met sporen van bewoning uit 

het neolithicum, de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen op (de uitloper van) 

een strandwal. Ongeveer 750 m noordelijk van het plangebied ligt het voormalige 

kasteelterrein Endegeest (monumentnummer 4049; terrein van hoge archeologische 

waarde, niet afgebeeld op Figuur 2.6). Het betreft een van oorsprong 13e-eeuws 

kasteel dat tijdens de Opstand (het beleg van Leiden) is verwoest. Beide terreinen 

liggen op de hier aanwezige strandwallen. 

Nagenoeg ín het plangebied ligt wel een Archis-vondstmelding (zaakidentificatienr. 

3056668100; Figuur 2.6: rood bolletje zonder label). De melding verwijst naar vondsten 

(o.a. houtskool en fragmenten aardewerk) die gedaan zijn tijdens een verkennend 

Figuur 2.6 
Bekende vindplaatsen en onderzoeken 
rondom het plangebied.
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booronderzoek in 2005.28 Het booronderzoek omvatte verschillende deelgebieden 

binnen het toenmalige (bestemmings)plangebied Leeuwenhoek (grofweg 

overeenkomend met het huidige Bio Science Park). Opvallend genoeg zijn tijdens het 

bewuste onderzoek géén boringen verricht ter hoogte van onderhavig plangebied; de 

vondsten kunnen dus niet afkomstig zijn uit onderhavig plangebied. 

2.3.3 Eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek

De afgelopen jaren zijn in het kader van de ontwikkeling van het Bio Science Park 

diverse archeologische onderzoeken uitgevoerd (Figuur 2.6). In het plangebied zelf zijn 

hierbij geen boringen gezet, wel zijn verscheidene omliggende terreinen onderzocht. 

De onderzoeken uit de (directe) omgeving van het plangebied zullen hieronder 

beknopt behandeld worden.

Zernikedreef 9
De locatie Zernikedreef 9 ligt direct westelijk van het plangebied. in 2018 is hier 

een verkennend booronderzoek uitgevoerd.29 Behalve de, op grond van het 

bureauonderzoek verwachte, aanwezige fluviatiele en getijdenafzettingen, werd ook 

een deel van een strandwal aangetroffen. In enkele boringen was bovendien houtskool 

aanwezig. Verder bleek het gebied (licht) afgekleid. 

Tijdens het hierop volgende proefsleuvenonderzoek is de met veen overdekte 

strandwal onderzocht. 30 De top van de strandwal bevond zich rond 3 m -NAP, de 

afdekkende veenlaag was enkele decimeters dik. Het veen is afgedekt door een 

pakket estuariene afzettingen, dat rond 2,0 m -NAP overgaat in gelaagd pakket 

kwelder(achtige) afzettingen. De top hiervan bevond zich rond 1,0 m -NAP. Tijdens het 

onderzoek werden geen archeologische resten aangetroffen.

Boerhaave
Het Boerhaaveterrein ligt pal ten noorden van het plangebied. In 2005 zijn hier 

(verkennende) boringen gezet als onderdeel van het eerder genoemde booronderzoek 

ten behoeve van het plangebied Leeuwenhoek. 31 Hierbij werden in verschillende 

boringen onder meer houtskool, een fragment handgevormd aardwerk (ijzertijd/

Romeinse tijd) en fragmenten geglazuurd aardewerk (nieuwe tijd) aangetroffen.

In 2006 is op het terrein een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.32 Hierbij werden geen 

(verwachte) resten uit de Romeins tijd/middeleeuwen gevonden. Wel werd op een 

dieper niveau (rond 1 m -NAP) een met duin afgedekte strandwal aangetroffen. In de 

humeuze top van het duinzand bevond zich een prehistorische cultuurlaag met onder 

meer aardewerk, vuursteen, natuursteen en bot, dat (op basis van het aardewerk) is 

gedateerd als laat-neolithisch. Onder de cultuurlaag bevond zich een prehistorische 

akker met sporen eergetouwkrassen.

In 2010 is een ander deel van het Boerhaaveterrein onderzocht middels een karterend 

booronderzoek. 33 Zoals verwacht op basis van de eerdere onderzoeken, werd in de top 

van het duinzand een goed geconserveerde prehistorische vindplaats aangetroffen. Op 

grond van de aangeboorde afvallagen langs de flanken van het duin is geconcludeerd 

dat er niet alleen sprake is van beakkeringssporen, maar hoogstwaarschijnlijk ook 

28  Deunhouwer 2005; zaakidentifiecatienr. 3056668100.
29  Wilbers & De León Subias 2018; zaakidentificatienr. 4611235100.
30  Kok 2018; zaakidentificatienr. 4625305100. Het onderzoeksgebied staat niet afgebeeld op 

Figuur 2.6. 
31  Deunhouwer 2005; zaakidentifiecatienr. 3056668100.
32  Hamburg 2006; zaakidentifiecatienr. 2115763100.
33  Van Eijk 2010; zaakidentifiecatienr.
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van nederzettingsresten. De vindplaats bevindt zich in het noordelijk deel van het 

onderzochte gebied, ca. 150 m noordwestelijk van onderhavig plangebied. In het 

zuidelijk deel van het gebied werden geen resten vastgesteld. 

Sylviusterrein
Het Sylviusterrein ligt ongeveer 400 m ten westen van het plangebied. In 2005 zijn 

hier (verkennende) boringen gezet. 34 Het Sylviusterrein bleek relatief ongestoord 

(globale verstoringsdiepte bedroeg 0,6 m -Mv). De natuurlijke bodemopbouw bestond 

uit een zandige klei, naar beneden toe overgaand in sterk/uiterst siltige, kalkrijke klei. 

De afzettingen zijn geïnterpreteerd als (goed ontwikkelde) oeverafzettingen van de 

Oude Rijn. Vanaf 1,0 m -Mv gingen de afzettingen over in sterk siltige klei met een 

fijne zandige gelaagdheid en rietresten. Rond 2,0 à 2,5 m -Mv ging dit pakket over in 

zandige afzettingen met dunne kleilagen, geïnterpreteerd als beddingafzettingen. 

Voor het noordelijk deel van het Sylviusterrein waren geringe aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van archeologische vindplaatsen (o.a. houtskool, verbrande leem en fos-

faatverkleuringen aangetroffen tot een diepte van ca. 1,3 m -Mv). 

Vervolgens is hier in 2006 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.35 Het proefsleu-

venonderzoek heeft geen resten opgeleverd van (de vooraf verwachte) Romeinse 

of middeleeuwse bewoning. Wel werden post-middeleeuwse greppels en kuilen 

aangetroffen, waarvan enkele waren opgevuld met baksteenpuin. Mogelijk betreft 

het kleiwinningskuilen/greppels, waarvan een aantal later is opgevuld met afval van 

de baksteenproductie die in dezelfde periode veelvuldig heeft plaatsgevonden in de 

omgeving.

Darwinweg 
Langs de Darwinweg, ongeveer 200 m ten zuiden van het plangebied, is in 2005/06 

is een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een locatie waar tijdens het eerder 

uitgevoerde booronderzoek uit 2005 aardewerk was gevonden.36 Tijdens het proefsleu-

venonderzoek zijn enkele greppels en kuilen aangetroffen (Romeinse tijd). Op grond 

hiervan is geconcludeerd dat het mogelijk om de noordwestelijke randzone van een 

inheems-Romeinse nederzetting gaat. De aangetroffen sporen waren in hoge mate 

verstoord en de vindplaats werd niet-behoudenswaardig geacht. Ook deze locatie ligt 

binnen de meandergordel van de Oude Rijn.

Naturalis
In verband met de uitbreiding van Naturalis is in 2014 een verkennend booronderzoek 

uitgevoerd op de uitbreidingslocatie van het museum (ter aanvulling op het 

booronderzoek uit 2005).37 De natuurlijke bodemopbouw bestond uit gerijpte oever-

afzettingen, op lagunaire en/of kwelderafzettingen. In een aantal boringen was in 

het pakket oeverafzettingen een laklaag aanwezig. Ook bleek het oorspronkelijke 

landschap nog relatief ongestoord aanwezig onder een recent opgebracht pakket van 

ongeveer 1,4 à 1,8 m dikte. Op grond van de aanwezigheid van zandige en gerijpte 

oevers-/kwelders is vervolgens een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.38 Hierbij zijn 

drie greppels en één sloot aangetroffen. Het betrof echter zeer recente sporen: in alle 

vier is baksteenpuin en plastic aangetroffen. 

34  Deunhouwer 2005; zaakidentifiecatienr. 3056668100.
35  Hamburg 2006; zaakidentificatienr. 2115763100.
36  Van Domburg & Brandenburgh 2008; zaakidentificatienr. 2070946100.
37  Wink 2014; zaakidentifiecatienr. 2459917100.
38  Schute 2017; zaakidentifiecatienr. 3292215100.
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Mendelweg
Westelijk van de Mendelweg, ongeveer 250 m ten zuiden van het plangebied, is 

in 2016 een verkennend booronderzoek uitgevoerd.39 Het gebied ligt binnen de 

meandergordel van de Oude Rijn; de ondergrond bestaat uit oever-op-beddingafzettin-

gen. Hoewel op basis van het onderzoek is vastgesteld dat het gebied in de Romeinse 

tijd gebruikt kan zijn geweest, is de kans op aanwezigheid van dergelijke resten klein 

geacht. Omdat het desbetreffende niveau door (recente) bodemingrepen is verstoord, 

is geen nader archeologisch onderzoek aanbevolen.

Leeuwenhoekpark 
In 2010 is in het gebied ten noorden van het Pesthuis een karterend booronderzoek 

uitgevoerd.40 In het noordwesten van het plangebied werden oeverwalafzettingen 

aangetroffen. In de oeverafzettingen bevonden zich fosfaatvlekken. Vermoedelijk 

hangt dit samen met de bewoningssporen (ijzertijd-Romeinse tijd) die in 2006 aan de 

westzijde van de Darwinweg waren aangetroffen. In het zuidelijk deel van het gebied 

werden menselijke botfragmenten aangetroffen. Deze resten hingen samen met het 

gebruik van de locatie als begraafplaats van pestslachtoffers (vanaf de 17e eeuw). Toen 

het Pesthuis in de 18e eeuw een functie van militair hospitaal had gekregen, werden 

hier ook losse ledematen en overleden ziekhuispatiënten begraven. Vervolgens is in 

2013 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.41 Tijdens het onderzoek werden geen 

archeologische resten uit de ijzertijd en Romeinse periode aangetroffen. Wel werden 

in het noordelijk deel van het plangebied enkele sloten gevonden die ook op historisch 

kaartmateriaal zichtbaar waren. In het zuidelijke deel zijn resten van historische 

bebouwing van het Pesthuis gevonden en werd menselijk botmateriaal aangetroffen. 

Naar aanleiding van deze resultaten is in 2016 nog een onderzoek uitgevoerd in het 

kader van de aanleg van een waterpartij in het zuidwesten van het park: direct ten 

oosten van de Darwinweg. In deze randzone zijn wel resten uit de ijzertijd gevonden 

in de vorm van aardewerk en dierlijk bot: vermoedelijk behoren ze tot de periferie 

(strooivondsten) van de voornoemde bewoning ten westen van de Darwinweg. Net 

als in 2006 zijn verder de resten van een gedempte sloot van het Pesthuisterrein en 

jongere skeletten uit de 17e tot 19e eeuw aangetroffen.42

2.3.4 Historisch kaartmateriaal 

Historische kaarten geven een beeld van het plangebied vanaf het begin van de 17e 

eeuw. De volgende kaarten zijn geraadpleegd: 

- ‘Caertboeck van Rynland: Oegstgeest’ door Balthasar Floriszoon van Berckenrode en 

Floris Balthasars, uit 1615;43

- ‘ ‘ t Hoogheymraedschap van Rhijnland: [Leiden]’, door Jan Janszoon Douw en 

Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen uit 1647; 44

- ‘ ‘t Hooge Heemraedschap van Rhynland: [Leiden]’ door Jan Janszoon Douw, Steven 

Pieterszoon van Brouckhuijsen en Melchior Bolstra, uit 1746;45

- Kadastrale minuutplan gemeente Oegstgeest, sectie E, blad 1 ‘Château 

d’Endegeest’, uit 1811 – 1832;46

- Topografische kaarten vanaf ca. 1900.47

39  Van de Geer 2016; zaakidentificatienr. 3994746100.
40  Louwe & Schrijvers 2010; zaakidentificatienr. 2298508100.
41  Goddijn 2015; zaakidentificatienr. 2406683100.
42  Van Zon 2018.
43  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 155.
44  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 157.
45  Beeldbank van het Hoogheemraadschap Rijnland: Inventarisnr. 159
46  Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Objectnr. MIN08142E01.
47  www.topotijdreis.nl.
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De kaart van Van Berckenrode en Balthasars uit 1615 (ook bekend als Prins Maurits’ 

Kaart van het Rijnland) toont de globale topografische indeling van het poldergebied 

ten westen van de stad Leiden (Figuur 2.7). De loop van de Oude Rijn, de ligging van 

de ontginningsblokken en (hoofd)wegen worden afgebeeld. Het plangebied ligt in de 

oksel van de wetering die als ‘Eijndegheesterwech’ staat vermeld. De enige bebouwing 

die in de (ruimere) omgeving van het plangebied wordt weergegeven, ligt ter hoogte 

van het kasteel ‘Eijndegheest’, ongeveer 500 m noordwestelijk van het plangebied. 

De kaart van het ‘Hoogheymraedschap van Rhijnland’ (uit 1647) geeft een gestileerder, 

maar sterk vergelijkbaar beeld (Figuur 2.8). 48 Ter hoogte van het plangebied laat 

de kaart een vrijwel onveranderd beeld zien. De wetering direct ten zuiden van 

het plangebied heet hier de ‘Eynde Geester watering ofte Poelwatering’. Langs de 

Poelwatering, oostelijk van het plangebied, staat een molen afgebeeld. Ten zuidoosten 

van het plangebied wordt nu het ‘Pesthuys’ weergegeven. Het pesthuis was in 1635 

gebouwd om opvang te bieden voor de besmette, arme stedelingen die door de 

pestepidemie van 1635 waren getroffen.49 De kaart uit 1746 betreft een heruitgave van 

bovengenoemde kaart uit 1647. Ten opzichte van de eerste uitgave laat de kaart uit 

1746 een ongewijzigd beeld zien (Figuur 2.9). 

De kadastrale kaarten uit het begin van de 19e eeuw laten meer detail zien. Volgens 

deze kaart overlapt het plangebied twee percelen (Figuur 2.10, perceelsnummers 84 

en 85).Verreweg het grootste deel van het plangebied betreft een perceel dat, volgens 

de bij de kaart behorende Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT), in eigendom is 

van (jonkheer) Dirk Cornelis Gevers van Endegeest, lid van de Gedeputeerde Staten 

Generaal van Zuid-Holland. Het zuidelijke perceel was in eigendom van dhr. Abraham 

Gerssen, rentenier uit Leiden. Beide percelen waren in gebruik als weiland. 

48  ’t Hart et al. 1969
49  De epidemie maakte ongeveer 15.000 slachtoffers; Dröge, & Reinders 1989.

Figuur 2.7 
Projectie van het plangebied (rode ster) op 
een uitsnede van het ‘Caertboeck van Rynland’ 
uit 1615.



Zernikedreef 11     23

Figuur 2.8 
Globale ligging van het plangebied (rode 
cirkel) op een uitsnede van het Kaartboek 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
uit 1647.

Figuur 2.9 
Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) 
op een uitsnede van het Kaartboek van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1746.
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Tot halverwege de 20e eeuw laten topografische kaarten een nog vrijwel ongewijzigd 

(verkavelings)beeld zien met voornamelijk weilanden (Figuur 2.11). Rond de jaren ‘60 

van de vorige eeuw verandert de topografische situatie ter hoogte van het plangebied. 

De bebouwing die zich vanuit het noordoosten geleidelijk in zuidwestelijke richting 

uitbreidt, bereikt in de jaren ‘70 het plangebied (zie volgende paragraaf). Westelijk van 

het plangebied komt het universiteitscomplex tot ontwikkeling, deze breidt zich in de 

volgende decennia in oostelijke richting uit. Het hoofdgebouw (westelijk deel van de 

huidige behuizing) is gebouwd in 1999. De oostelijke vleugel dateert uit 2004.

2.3.5 Bouwarchief gemeente Leiden

Om inzicht te krijgen in de verstoring binnen het plangebied als gevolg van de 

bebouwing vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw is het bouwarchief van de gemeente 

Leiden bezocht. Uit de geraadpleegde dossiers blijkt dat het gaat om tijdelijke 

noodgebouwen (Figuur 2.12).

Het complex van de drie noordelijke barakken is aangeduid als ‘gebouw 78’ 

(Transitorium), de bouwtekeningen dateren uit 1963. Het complex omvatte drie, 

onderling verbonden, barakken. De barakken zelf waren uit hout opgetrokken, de 

twee centrale ruimtes bestonden uit gemetselde gebouwtjes. Uit de bouwtekeningen 

blijkt dat de vloeren van zowel de barakken als de centrale ruimtes gefundeerd zijn 

op poeren die direct op de ondergrond – een dunne laag ‘getrild zand’ – staan (Figuur 

2.13: boven). Onder de vloeren is een kruipruimte van ca. 1 m diepte aanwezig, er is 

geen sprake van onderkeldering. De verstoringsdiepte (de onderzijde van de vloer van 

de kruipruimte) van het Transitorium bedraagt ongeveer 1,15 m (ten opzichte van het 

toenmalige vloerniveau).

Figuur 2.10 
Projectie van het plangebied (zwarte stippel-
lijn) en de huidige bebouwing (grijze vlakken) 
op de kadastrale minuutplan uit 1830.
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Pal ten zuiden van het Transitorium – onder de oostelijke vleugel van de huidige 

huisvesting – heeft eveneens een barak gestaan: ‘gebouw 77’ (Bureau van de Medische 

Faculteit, zie Figuur 2.12). Deze bouwtekening dateert uit 1969. Het ging om één barak 

die geheel uit hout was opgetrokken. Het gebouw rustte via poeren van ongeveer 15 

cm hoog op een zandbed met eenzelfde dikte (Figuur 2.13). De poeren stonden op een 

afstand van ca. 2 x 2,5 m. Wanneer de barak is gesloopt, is niet exact duidelijk, hoogst-

waarschijnlijk tussen 1999 en 2007.50

50  Op bouwtekeningen uit 1999 is de barak nog aanwezig, de topografische kaart van 2007 is de 
eerste waarop deze ontbreekt.

Figuur 2.11 
Topografische ontwikkeling van de omgeving 
van het plangebied gedurende de 20e eeuw 
(rood: grens plangebied).
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Weer zuidelijk hiervan hebben nog twee, onderling verbonden barakken gestaan 

(‘gebouw 76’, zie Figuur 2.12). Volgens de bouwtekening uit 1969 was deze behuizing 

beoogd als (tijdelijk) planbureau voor het Academisch Ziekenhuis. Ook hier ging het 

om houten barakken met eenzelfde, lichte en ondiepe fundering als gebouw 77 (poeren 

van 15 cm hoogte op een zandbed van ongeveer 15 cm dik). De twee barakken zijn 

vermoedelijk eind 1997 gesloopt.51

51  Tekeningen in het bouwdossier van de uitbreiding van de Leidse Hogeschool vermeldden: ‘te 
slopen voor 24/12/1997’.

Figuur 2.12 
Ligging van de barakken van de medische 
faculteit aan de Wassenaarseweg op een 
bouwtekening uit 1969 (bouwdossier 
‘Medische Faculteit, Barak voor Tijdelijke 
Huisvestiging’); inzet: ligging van de barak-
ken (paars) ten opzichte van de huidige 
bebouwing en geplande uitbreiding 
(zwarte stippellijn).
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2.4 Gespecificeerde archeologische verwachting

Op basis van de bekende aardwetenschappelijke, archeologische en historische 

gegevens kan voor de ondergrond van het plangebied een gespecificeerde 

archeologische verwachting worden opgesteld. Hierbij kunnen van onder naar boven 

zes ‘archeologische landschappen’ worden onderscheiden:

- pleistocene ondergrond;

- waddenlandschap;

- duin- en strandwallenlandschap;

- veenlandschap;

- komgebied Oude Rijn;

- polderlandschap.

Pleistocene dekzandlandschap
De pleistocene ondergrond bestaat uit Kreftenheye-afzettingen (al dan niet afgedekt 

met een dun pakket dekzand) en bevindt zich op een globale diepte vanaf ca. 14 

m -NAP. Het vlechtende rivierenlandschap waarin deze afzettingen plaatsvonden, 

was bewoonbaar gedurende het laat-paleolithicum; mogelijk nog deels in het 

mesolithicum, toen het als gevolg van de stijgende zeespiegel, vernatte en geleidelijk 

overgroeid raakte met veen. Door de grote diepteligging is te weinig bekend van de 

morfologie, intactheid en bodemopbouw van dit landschap om een betrouwbare 

verwachting te kunnen opstellen. Gelet op de grote diepteligging worden eventueel 

aanwezige archeologische resten feitelijk niet bedreigd door de voorgenomen 

ingrepen. Het pleistocene oppervlak wordt dan ook verder buiten beschouwing 

gelaten.

Figuur 2.13 
Doorsnede en funderingswijze van het tran-
sitorium / gebouw 78 (boven) en het Bureau 
Medische Faculteit / gebouw 77 (onder).
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Waddenlandschap
In de loop van het mesolithicum kwam de omgeving van het plangebied binnen bereik 

van de zee te liggen. Het verdrinkende (en met kustveen overgroeide) pleistocene 

landschap transformeerde zich in een waddengebied. In die landschappelijke delen 

die buiten het bereik van de zee lagen, konden in eerste instantie eutrofe rietvenen 

tot ontwikkeling komen. De wadden, lagunes en kustveenmoerassen vormden in deze 

periode nog weinig aantrekkelijke locaties voor ([semi-]permanente) bewoning. Ten 

aanzien van de wad- of lagunaire afzettingen geldt dan ook een lage verwachting. 

Duin- en strandwallenlandschap
Rond 4000 v.Chr. ontstond ter hoogte van het plangebied een langgerekte strandwal 

die het achterliggende gebied grotendeels van de zee afsloot. Het is niet zeker of 

de strandwal doorliep tot in het plangebied. In de direct omliggende onderzoeken 

(Boerhaaveterrein en Zernikedreef 9) is deze strandwal wel aangetroffen. 

De mogelijk aanwezige strandwalafzettingen (waarop lage duinen kunnen zijn 

ontwikkeld) hebben in principe een (middel)hoge verwachting. Hierbij geldt wel: 

hoe beter de strandwal is ontwikkeld (hoger/dikker), des te hoger de archeologische 

verwachting is en des te langer de periode is dat de strandwal aantrekkelijk is geweest 

voor bewoning en/of gebruik. Het is overigens ook mogelijk dat zich ter hoogte van 

het plangebied wel zandige afzettingen aanwezig bevinden, maar dat het hier een 

voormalige strandvlakte betreft. Voor de strandvlakte geldt een lage archeologische 

verwachting. 

Veenlandschap
Na sluiting van de kustbarrière rond 4000 jaar geleden, verslechterde de afwatering 

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

bewoningsmogelijkheden van het gebied namen hierdoor af. In deze tijd zal het 

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 veen bevinden, zijn niet met de gebruikelijke prospectieve methoden op te 

sporen. 

Voor vindplaatsen uit de periode bronstijd-ijzertijd geldt om deze reden een lage 

archeologische verwachting.

Komgebied Oude Rijn
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 

gunstige bewoningscondities creëerde in het mondingsgebied. Het plangebied 

lag echter net ten noorden van dit estuarium; hier werden naar verwachting met 

name estuariene (kom)kleien afgezet. Dit relatief laaggelegen komgebied was dan 

ongeschikt voor bewoning, temeer daar er in de nabije omgeving goed bewoonbare 

strandwallen aanwezig waren. Op grond hiervan wordt uitgegaan van een lage 

archeologische verwachting voor vindplaatsen uit de periode ijzertijd - vroege 

middeleeuwen. 

Polderlandschap
In de top van de (laat)middeleeuwse dekafzettingen, kunnen in principe resten 

voorkomen vanaf de 12/13e eeuw. De geraadpleegde oude kaarten (die weliswaar 

niet zo ver teruggaan) geven evenwel geen aanleiding om middeleeuwse bewoning 

in het gebied te veronderstellen. Evenmin is het aannemelijk dat zich in het 
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plangebied resten van historische bebouwing bevinden. Aangenomen wordt dat de 

(middeleeuwse) bewoning zich heeft geconcentreerd op de (zuidelijke) oever van de 

Oude Rijn. 

Wel hebben vanaf de jaren ‘60 van de vorige eeuw tot eind 20e/begin 21e eeuw in het 

plangebied enkele barakken gestaan (het Transitorium en het Bureau van de Medische 

Faculteit). Uit de bouwtekeningen blijkt dat de fundering van deze noodhuisvesting 

tamelijk licht en ondiep is geweest (globaal 0,3 tot 1,2 m -mv). De verstoring als gevolg 

van deze bebouwing lijkt derhalve gering te zijn. 

Uit de resultaten van een aantal omliggende onderzoeken blijkt dat de top van het 

(laat)middeleeuwse landschap (ook) kan zijn aangetast door de inrichting van het Bio 

Science Park de afgelopen decennia. Andere onderzoeken laten daarentegen zien dat 

het gebied voorafgaand aan de ontwikkelingen is opgehoogd, waardoor onderliggende 

lagen in feite zijn beschermd.

Figuur 2.14 
Geologische en archeologische tijdstabel.
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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 de bodemopbouw en 

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

archeologische verwachtingswaarde.

Specifieke vraagstellingen die met het booronderzoek beantwoord moeten worden 

zijn:

- Hoe is de bodemopbouw in het plangebied en in welke mate is deze nog als intact te 

beschouwen?

- Wat is de specifieke archeologische verwachting voor het plangebied en wordt deze bij 

het veldonderzoek bevestigd?

- Bevinden zich archeologische relevante afzettingen in het plangebied? En zo ja, op 

welke diepte t.o.v. maaiveld en NAP?

- Hoewel het niet het doel is van een verkennend booronderzoek: zijn er archeologische 

indicatoren aangetroffen? Zo ja, wat is de horizontale en verticale positie daarvan, 

wat is hun datering en wat is de invloed van deze vondsten op de archeologische 

verwachting van het plangebied?

- In hoeverre worden eventuele aanwezige archeologische waarden bedreigd door de 

voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden?

- Is het plangebied voldoende onderzocht en zo nee, welke vorm van nader 

archeologisch onderzoek wordt er geadviseerd?

3.2 Methodiek

Het onderzoek betreft een booronderzoek verkennende en karterende fase van 

het IVO-Overig. Het onderzoek is uitgevoerd conform Protocol 4003: Specificatie 

Inventariserend Veldonderzoek VS03 van de KNA 4.1. Het plangebied bestond ten tijde 

van de uitvoering van het veldwerk grotendeels uit een groenstrook (grasveld met 

verharde paden, Figuur 3.1). Tijdens de verkennende fase binnen het plangebied zes 

boringen gezet. De boringen zijn verspreid over de nieuwbouwlocatie gezet, rekening 

houdend met de ligging van kabels, leidingen en andere obstakels (zie Figuur 3.2). 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. 1,2 m -mv) en een 

gutsboor (diameter 3 cm). De maximale boordiepte bedroeg 4,0 m -Mv.

 

De boringen zijn in het veld beschreven volgens de Archeologische Standaard 

Boorbeschrijving (ASB) en lithologisch conform de NEN 5104.52 De boorprofielen 

zijn als bijlage I 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;

- aard van de laagovergangen (erosieverschijnselen);

- de genese van de laag;

- de aanwezigheid van bodemhorizonten.

52  Nederlands Normalisatie-instituut 1989.

3
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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 

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.53 Deze methode is in principe niet geschikt voor het 

opsporen van archeologische vindplaatsen (behoudens grotere, vondstrijke nederzet-

tingsterreinen met een vondst- of cultuurlaag).

3.3 Resultaten

3.3.1 Bodemopbouw

De bodem in het plangebied kent een sterk wisselende opbouw. Van boven naar 

beneden ziet de profielopbouw er als volgt uit:

-	 verstoord pakket;

-	 verspoeld zandlaag;

-	 kwelderafzettingen;

-	 veen;

-	 duin/strandwal.

Nu volgt een nadere beschrijving en interpretatie van de verschillende lagen, van 

beneden naar boven (zie ook Bijlage I):

Duin/strandwal
In de boringen 1, 2 en 4 bestaat de basis van het onderzochte profiel uit zwak/matig 

siltig, matig fijn, grijs zand. Het zand is kalkloos, zwak humeus en bevat rietresten. 

Naar boven toe gaat het zand over in 5 tot 40 cm dikke laag donkerbruingrijs, matig 

humeus zand, dat eveneens kalkloos is. Beide lagen zijn geïnterpreteerd als oude 

53  Tol et al. 2012.

Figuur 3.1 
Impressie van het plangebied ten tijde van het 
veldonderzoek.
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duin- of strandwalafzettingen; het onderscheid tussen beide type afzettingen is op 

basis van de boringen niet goed te maken. De onderste laag betreft een C-horizont en 

de bovenste een A-horizont. De kleur en (humus-)kenmerken van beide horizonten 

wijzen vermoedelijk op bodemvorming in natte omstandigheden. De top van het duin-/

strandwalzand is aangetroffen tussen 2,4 en 3,1 m -NAP (290 en 370 cm -mv). 

Om inzicht te krijgen in de breedte van de strandwal (/ het duin) is ook even ten 

noorden van de grens van het plangebied geboord: boring 6. Daar is de strandwal niet 

meer aangetroffen binnen het boortraject van 400 cm – mv). De strandwal duikt hier 

dus sterk naar beneden.

Veen / venige klei
Het duin/de strandwal wordt afgedekt door een laag (grijs)bruin, amorf veen, variërend 

van sterk kleiig tot mineraalarm veen. Het veen is over het algemeen amorf en bevat 

in een aantal boringen enkele (dikke) kleilagen. In boring 6, waar binnen 4,0 m -mv 

geen zand is aangetroffen, bestaat de basis van het onderzochte profiel uit dit venige 

pakket. Naar boven toe gaat het veen geleidelijk over in humeuze, sterk siltige, 

kalkloze klei en/of bevat een inschakeling van klei(ige) lagen. 

Kwelderafzettingen
Tussen 1,2 en 1,7 m -NAP (185 en 215 cm -mv) gaat de humeuze klei naar boven toe 

geleidelijk over in een pakket (licht)blauwgrijze, kalkrijke, zwak zandige klei met 

zandlagen. De afzettingen zijn geïnterpreteerd als kwelderafzettingen. De dikte van de 

laag varieert van 20 tot 70 cm. 

Figuur 3.2 
Resultaten booronderzoek (zwarte labels: boor-
nummers, rode labels: verstoringsdiepte in cm 
-mv, blauwe labels: verstoringsdiepte in m -NAP, 
de lila vlakken zijn de bouwvlakken van de 
barakken uit de jaren '60). 
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Verspoelde zandlaag
Naar boven toe gaan de kwelderafzettingen scherp over in een laag grijs, zwak 

siltig, matig fijn, kalkloos zand. Het zand is geïnterpreteerd als verspoeld strandwal-/

duinzand. De top van de zandlaag is aangetroffen tussen 0,8 en 1,2 m -NAP (125 en 170 

cm -mv). De globale dikte van de laag bedraagt ongeveer 50 cm.  

Opvallend is dat boring 3 op een diepte van 180 cm (1,3 m -NAP) in deze, als natuurlijke 

beschouwde, laag is gestuit op ‘iets’ hards en ondoordringbaars. Het bovenste deel 

van deze zandlaag bevatte evenwel geen klei- of zandbrokken of een anderszins 

afwijkende opbouw die wees op een (recente) verstoring. 

Verstoord pakket
De verspoelde zandlaag gaat naar boven toe scherp over in een sterk heterogene laag. 

Deze bestaat zowel uit zand als klei, bevat veel klei- en zandbrokken, fragmenten 

(bouw)puin en/of grind. Het betreft een laag die ten gevolge van verschillende 

bouw- en inrichtingswerkzaamheden gedurende de tweede helft van de 20e eeuw is 

verstoord. De verstoringsdieptes variëren van 125 tot 170 cm -mv (0,8 tot 1,2 m -NAP). 

De verstoringsdiepte blijkt dus enkele decimeters te reiken dan vooraf viel af te leiden 

uit de bouwtekeningen  van met name de barakken (1,15 m - mv). Duidelijk is wel dat 

de ruim dieper gelegen duin/strandwalafzettingen niet verstoord zijn.

Boring 5 is, op een diepte van 1,5 m -mv (0,9 m -NAP), gestuit op een laag 

ondoordringbaar puin of grind; tot op deze diepte blijkt de bodemopbouw hier 

verstoord.

3.3.2 Archeologie

Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische resten aangetroffen. Evenmin zijn 

aanwijzingen verkregen voor de aanwezigheid van een archeologische laag. 

3.3.3 Synthese

In het plangebied ligt de min of meer noord-zuid georiënteerde strandwal van Pomona. 

De top van de strandwal/het duin is aangetroffen vanaf 2,4 m -NAP (290 cm -mv). De 

bevindingen sluiten aan bij onderzoek op de locatie pal ten westen van het plangebied 

(Zernikedreef 9).54 Hoewel de top van de strandwal intact is, deze is afgedekt met een 

laag (kleiig) veen, wordt de kans op aanwezigheid van archeologische resten hierin 

laag geacht. De reden hiervoor is dat het plangebied op een laaggelegen deel van de 

strandwal ligt - vermoedelijk gaat het om de zuidelijke uitloper ervan. Ter vergelijking: 

ongeveer 75 à 100 m ten noordelijker (op het Boerhaveterrein) is de top van het duin 

aangetroffen vanaf 1,5 m -NAP en ten noorden van de Wassenaarseweg dagzomen de 

strandwal-/duinafzettingen.55 Dit hoger (en dus droger) gelegen deel van de strandwal 

was aantrekkelijker voor bewoning en/of beakkering door de gunstigere condities. 

Op grond hiervan is de middelhoge verwachting voor archeologische resten uit het 

neolithicum bijgesteld tot een lage archeologische verwachting. 

54  Kok 2018.
55  Hamburg 2006, Van Eijk 2010.
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Conclusie

4.1 Conclusie

Op basis van het bureauonderzoek gold voor het plangebied een middelhoge 

archeologische verwachting voor archeologische resten uit het neolithicum. Deze 

verwachting hing samen met de vermeende aanwezigheid van een strandwal in de 

ondergrond van het plangebied. 

Tijdens het booronderzoek is de strandwal (of duin) in een deel van het plangebied 

aangetroffen (binnen 4,0 m -mv). Op grond van de lage ligging (dieper dan 2,4 m 

-NAP) en de natte profielkenmerken in de top van de strandwal/duinafzettingen, is 

middelhoge verwachting naar beneden toe bijgesteld. Verder bleek dat de bodem in 

het plangebied tot ongeveer 1,5 m -mv te zijn verstoord (1,0 m -NAP). 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ontwikkelingen, is 

geconcludeerd dat bij de uitvoering van de werkzaamheden hoogstwaarschijnlijk geen 

archeologische waarden zullen worden verstoord.

4.2 Advies

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt voor het plangebied in het 

kader van de voorgenomen bodemingrepen geen vervolgstap uit het proces van de 

Archeologische Monumentenzorg (AMZ) noodzakelijk geacht. 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden 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).

4
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Figurenlijst

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

Kadaster).

Figuur 1.2 Ligging van het plangebied (zwarte stippellijn) op een recente luchtfoto 

(ondergrond: Google 2018).

Figuur 1.3 Links: huidige situatie (grijs) met de bebouwing uit de jaren '60 (paars) en de 

geplande uitbreiding (zwarte stippellijn); rechts: toekomstige situatie.

Figuur 2.1 Paleogeografische ontwikkeling van de omgeving van het plangebied (naar 

Vos et al. 2011).

Figuur 2.2 Uitsnede Digitaal Basisbestand Paleogeografie van de Rijn-Maas Delta met 

de huidige loop van de Oude Rijn (lichtblauw; bron: Cohen et al. 2012).

Figuur 2.3 Ligging van het plangebied op een uitsnede van de paleogeografische kaart 

van romeinse limes (naar: Van Dinter 2013). 

Figuur 2.4. Ligging van het plangebied op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand 

Nederland (AHN3, 2018) met de contouren van de strandwal (cf. Vos et al. 2011: 

periode 2750 v.Chr.). 

Figuur 2.5 Uitsnede van de bodemkaart ter hoogte van het plangebied (rode lijn; bron: 

Van der Meer 1952).

Figuur 2.6 Bekende vindplaatsen en onderzoeken rondom het plangebied.

Figuur 2.7 Projectie van het plangebied (rode ster) op een uitsnede van het ‘Caertboeck 

van Rynland’ uit 1615.

Figuur 2.8 Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) op een uitsnede van het 

Kaartboek van het Hoogheemraadschap Rijnland uit 1647.

Figuur 2.9 Globale ligging van het plangebied (rode cirkel) op een uitsnede van het 

Kaartboek van het Hoogheemraadschap van Rijnland uit 1746.

Figuur 2.10 Projectie van het plangebied (zwarte stippellijn) en de huidige bebouwing 

(grijze vlakken) op de kadastrale minuutplan uit 1830.

Figuur 2.11 Topografische ontwikkeling van de omgeving van het plangebied 

gedurende de 20e eeuw (rood: grens plangebied).

Figuur 2.12 Ligging van de verschillende (barakken) gebouwen van de medische 

faculteit aan de Wassenaarseweg op een bouwtekening uit 1969 (bouwdossier 

‘Medische Faculteit, Barak voor Tijdelijke Huisvestiging’); inzet: ligging van de barakken 

(paars) ten opzichte van de huidige bebouwing en geplande uitbreiding (zwarte 

stippellijn).

Figuur 2.13 Doorsnede en funderingswijze van het transitorium / gebouw 78 (boven) en 

het Bureau Medische Faculteit / gebouw 77 (onder).

Figuur 2.14 Geologische en archeologische tijdstabel.

Figuur 3.1 Impressie van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek.

Figuur 3.2 Resultaten booronderzoek (zwarte labels: boornummers, rode labels: versto-

ringsdiepte in cm -mv, blauwe labels: verstoringsdiepte in m -NAP, de lila vlakken zijn 

de bouwvlakken van de barakken uit de jaren '60).

Tabellenlijst

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 2.1. Gestapelde archeologische verwachting.
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Bijlage 1 Boorkolommen
Leiden, Uitbreiding Hogeschool

1

boring: LEZE-1
beschrijver: GDB, datum: 25-2-2019, X: 92.384,39, Y: 464.814,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,50, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Hogeschool Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

50 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, lichtbruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

70 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, blauwgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

135 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, grijsbruin, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk zandig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,00 m -NAP
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2

boring: LEZE-2
beschrijver: GDB, datum: 25-2-2019, X: 92.395,19, Y: 464.801,61, precisie locatie: 1 dm, 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: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Hogeschool Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

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

65 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, blauwgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkarm, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,21 m -NAP
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Leiden, Uitbreiding Hogeschool

3

boring: LEZE-3
beschrijver: GDB, datum: 25-2-2019, X: 92.376,66, Y: 464.774,25, precisie locatie: 1 dm, 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: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Hogeschool Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,46 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

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

50 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, blauwgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

125 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 185 cm -Mv / 1,39 m -NAP
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4

boring: LEZE-4
beschrijver: GDB, datum: 25-2-2019, X: 92.366,39, Y: 464.799,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,62, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Hogeschool Leiden, uitvoerder: Archol BV

6 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
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, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, blauwgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, zand- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: veel fragmenten bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

185 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, blauwgrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkarm, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

265 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

325 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruin, veel dikke kleilagen, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 3,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: A-horizont, volledig gereduceerd

375 cm -Mv / 3,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn, spoor riet, kalkloos, interpretatie: oude duinafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Zandvoort
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,38 m -NAP
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boring: LEZE-5
beschrijver: GDB, datum: 25-2-2019, X: 92.350,35, Y: 464.801,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,62, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Hogeschool Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,62 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, blauwgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

150 cm -Mv / 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig grindig, grijs, zand- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 155 cm -Mv / 0,93 m -NAP
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boring: LEZE-6
beschrijver: GDB, datum: 25-2-2019, X: 92.346,53, Y: 464.824,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 30F, hoogte: 0,70, precisie 
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, 
landgebruik: overige (cultuur), provincie: Zuid-Holland, gemeente: Leiden, plaatsnaam: Leiden, opdrachtgever: Hogeschool Leiden, uitvoerder: Archol BV

0 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, sterk humeus, donkergrijsbruin
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

20 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, bruingrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv / 0,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak grindig, blauwgrijs, zand- en kleibrokken
Bodemkundig: volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

170 cm -Mv / 1,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, interpretatie: oude duin en strandafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtblauwgrijs, enkele zandlagen, matig stevig, kalkrijk, interpretatie: kwelderwal
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

285 cm -Mv / 2,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 2,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

355 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, grijs, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Litho-stratigrafie: Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren
Bodemkundig: volledig gereduceerd

390 cm -Mv / 3,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd)
Litho-stratigrafie: Formatie van Nieuwkoop
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,30 m -NAP
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