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Samenvatting

Archol bv heeft in opdracht van Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden in mei 2019 een 

inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in plangebied 

Kop van Leeuwenhoek-Oost en Ehrenfestweg (voorbereiding Kavel 1/Parkeerterrein).

Voorgaand onderzoek in het aangrenzende centrale deel van Kop van Leeuwenhoek 

en langs de Plesmanlaan in het zuiden deden  hier immers een oostelijk vervolg 

van een volmiddeleeuwse vindplaats vermoeden. Het proefsleuvenonderzoek van 

Archol bevestigt dit vermoeden. Met name in het zuidwesten van het onderzochte 

terrein zijn sporen en vondsten aangetroffen die tot een erf van de volmiddeleeuwse 

nederzetting behoren. De vondst van (verspoeld) menselijk skeletmateriaal lijkt tevens 

op de aanwezigheid van een of meerdere graven uit de Merovingische tijd binnen het 

plangebied  te wijzen. Voorgaand onderzoek op het centrale deel heeft namelijk naast 

de nederzettingssporen twee bijzondere graven uit deze periode aangetoond. 

Gezien de geconstateerde voortzetting van de reeds eerder als behoudenswaardig 

gewaardeerde vindplaats met zowel vroeg- als volmiddeleeuwse sporen adviseert 

Archol een vervolgonderzoek.
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Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

Archol bv heeft in opdracht van Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden een 

inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op 13 tot en 

met 15 mei 2019 in plangebied Kop van Leeuwenhoek-Ehrenfestweg (voorbereiding 

Kavel 1/Parkeerterrein). Het plangebied maakt deel uit van het Bio Science Park: 

een bedrijventerrein aan de westzijde van Leiden (Figuur 1.1). Op het terrein waren 

tot enkele jaren geleden de sportvelden van de Universiteit Leiden gesitueerd. Ten 

tijde van het onderzoek was op het noordelijk deel van het terrein een parkeerplaats 

gelegen. Het zuidelijk deel van het terrein lag braak. De geplande ontwikkelingen 

maken onderdeel uit van een groter herinrichtingsplan van het Bio Science Park. 

Het plangebied is gelegen binnen het bestemmingsplan Bio Science Park en station. 

Bij ruimtelijke plannen dient archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden indien de 

bodem wordt verstoord over een oppervlakte van meer dan 30m2 en dieper dan 30 

cm. Bij de herinrichting van plangebied Kop van Leeuwenhoek-Oost en Ehrenfestweg 

zullen deze criteria worden overschreden en is archeologisch onderzoek verplicht. De 

werkzaamheden zullen de ondergrond immers naar verwachting dieper dan 50 cm 

beneden maaiveld verstoren en vormen als zodanig een bedreiging voor de mogelijke 

aanwezige archeologische resten.

Binnen het overkoepelende plangebied Kop van Leeuwenhoek is in 2015 en 2018 

reeds een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het westelijke, centrale deel1 een klein 

(noord)oostelijke deel2 van het  van het terrein. Op dat moment waren de oostelijke 

delen van het terrein niet (volledig) beschikbaar voor onderzoek als gevolg van de 

1  Goddijn 2016
2  Hemminga 2018a.
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Figuur 1.1 
Ligging plangebied.
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voornoemde parkeerplaats en een gronddepot. Deze delen waren nu wel beschikbaar 

voor het onderhavige onderzoek.

Het doel van het inventariserend proefsleuvenonderzoek is om de archeologische 

verwachting uit het voorgaand bureauonderzoek te toetsen en tot een waardering en 

selectieadvies te komen conform KNA versie 4.1 specificaties VS06 en VS07.3

Het onderzoek is uitgevoerd conform het Programma van Eisen (PvE).4

1.2 Onderzoeksgebied

Het plangebied is gelegen tussen de Plesmanlaan, ten zuiden, de Ehrenfestweg, ten 

oosten, en de Einsteinweg, ten noorden. In het westen wordt het plangebied begrensd 

door het reeds onderzochte deel van het terrein: het proefsleuvenonderzoek van het 

westelijke en centrale deel van Kop van Leeuwenhoek en de daaruit voortvloeiende 

opgraving in het centrale deel. 

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. 

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

vindplaatsen voorkomen. 

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

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

daardrapportages. Het doel van een bureauonderzoek is het vaststellen of, en zo ja, 

welke typen archeologische vindplaatsen precies in het plangebied worden verwacht 

(“gespecificeerde archeologische verwachting”). Het IVO dient ertoe deze vindplaatsen 

daadwerkelijk op te sporen (karterende fase) en de omvang en waarde in kaart te 

brengen (waarderende fase). Proefsleuvenonderzoek is één van de methodes die kan 

worden toegepast bij een IVO (IVOp).

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

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

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

aangetroffen kan het besluit inhouden dat het archeologisch onderzoek is afgerond. 

Als echter blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen 

aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden tot een aanpassing van de 

plannen (de vindplaats blijft in de grond behouden), of tot definitief onderzoek (DO) in 

de vorm van een archeologische opgraving.

3  Jansen en Kruidhof 2008.
4  Hemminga 2018b.
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Doel- en vraagstellingen

2.1 Inleiding

Het doel van het proefsleuvenonderzoek is de archeologische verwachting te toetsen 

en tot een waardering en selectieadvies te komen conform KNA versie 4.1 specificaties 

VS06 en VS07.

2.2 Vraagstellingen

Het proefsleuvenonderzoek dient in ieder geval een antwoord te geven op de volgende 

waarderende vragen (27-29). De overige vragen zullen vooral relevant zijn in een DO 

fase.

Bodemopbouw en landschap
1. Wat is de lithostratigrafische opbouw van de ondergrond ter plaatse van het 

plangebied?

2. Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld 

in de onderscheiden archeologische perioden?

3. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin?

4. Wat is de fysiek‐landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, afstand tot water, reliëf)?

5. Wat is de aard, fasering en datering van de in het plangebied aanwezige geul(en)?

6. Is er sprake van (sub)recente verstoringen en post‐depositionele processen?

Archeologie ‐ algemeen
7. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning 

en / of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk‐ of weersomstandigheden?

8. Indien het onderzoek wel archeologische fenomenen heeft opgeleverd, hoe kan 

de vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met 

onderstaande vragen.

Archeologie ‐ sporen en structuren
9. Wat is de aard en/of de functie van de sporen? Wat is de relatieve en/of absolute 

datering van de sporen? Waarop is de datering gebaseerd? In welke mate zijn lagen en 

sporen op vlakken te koppelen aan profielen?

10. Welke structuren zijn te onderscheiden? Wat is het complextype, de constructie‐

wijze en/of de plattegrond en/of het type van de structuren? Wat is de relatieve en/

of absolute datering van de structuren? Waarop is de datering gebaseerd? Wat is 

de ‘levensduur’ van de structuren? Zijn er bouw‐, herstel‐ of destructiefases (sloop, 

brand, e.d.) te onderscheiden? Zijn er aanwijzingen voor een primaire en secundaire 

functie (bijvoorbeeld hutkom > afvalkuil)? Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt 

bouwmateriaal? Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off‐site‐patronen) in de zin van 

wegen, percelering, akkers, grondstofwinning, etc?

2
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11. Wat is de inrichting en interne structuur van de nederzetting? Hoe is de horizontale 

en verticale spreiding van sporen en structuren en wat is hun samenhang? Zijn 

begrenzingen vast te stellen? Is er sprake van perifere en centrale zones? Is er sprake 

van ‘lege’ zones, afscheidingen of verbindingen? Is er sprake van een erfindeling en zo 

ja, wat is de geleding, grootte en indeling daarvan en waaruit bestaan de op het erf 

aanwezige elementen?

12. Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

13. Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten? Is dat af te leiden uit 

vondsten (natuursteen, aardewerk, dakbedekkingsmateriaal) of andere kuilen of 

waterputten, uit een erfinrichting?

14. Indien graven worden gevonden: Is sprake van enkele individuele graven of 

een grafveld? Wat is de aard, conservering en datering van de graven? Welke 

demografische gegevens kunnen uit het fysisch antropologisch onderzoek van de 

menselijke resten gedestilleerd worden? Wat is het (geschatte) aantal bewoners 

geweest en wat is de samenstelling van het grafveld? Welke (begrafenis)rituelen 

kunnen worden herkend en zijn hier veranderingen/ontwikkelingen in te herkennen? 

Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

gelijktijdige en niet‐gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)?

15. Indien sporen en/of vondsten uit de vroege of volle middeleeuwen worden 

aangetroffen: hoe verhouden deze zich tot de nederzettingen te Oegstgeest‐Nieuw 

Rhijngeest en Rijnlandroute? Denk hierbij aan bouwwijze, indeling, materiële cultuur 

en voedseleconomie. Behoort Leiden‐Kop van Leeuwenhoek tot hetzelfde nederzet‐

tingsterrein of betreft het een afzonderlijke nederzetting?

16. Indien sporen en/of vondsten uit de Romeinse tijd worden aangetroffen: is er 

sprake van interactie geweest met de zuidelijke oever? Wat is het aandeel Romeins 

importaardewerk in de nederzetting?

17. Indien post‐middeleeuwse sporen en vondsten worden aangetroffen: is er sprake met 

een relatie met de boerderij Veldheim? Denk bijvoorbeeld aan de ontginning van het 

gebied of de inrichting van het terrein rondom het erf.

18. Zijn er oudere voorlopers van de provinciale weg in het noordoosten van het 

plangebied aanwezig? Indien ja: wat zijn de ruimtelijke kenmerken (locatie, lengte, 

breedte, oriëntatie), hoe was de weg opgebouwd en wat is de datering? Is er een 

aantoonbare relatie tussen de weg en andere archeologische sporen?

19. Uit bronnenonderzoek is bekend dat rondom de boerderij Veldheim opstellingen 

uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig waren. Zijn er sporen van deze stellingen 

aangetroffen? Kunnen er nog andere sporen aan deze activiteiten worden 

gerelateerd? 

Archeologie ‐ vondsten en paleo‐ecologische resten
20. Welke mobiele vondsten zijn gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, functies, 

aantallen, gewichten gaat het en uit welke context komen de vondsten? Wat is de 

datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?

21. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie en in welke mate gaat het 

om vondsten zonder context? Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatie‐

graad en de mate van conservering of verwering van objecten?

22. Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling ervan? Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

23. Welke informatie geven de mobiele vondsten over de materiële cultuur, de economie 

en functie van de vindplaats, status, welvaart, werkzaamheden en culturele 

betrekkingen van de bewoners?
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24. Wat is de aard en conservering van paleo‐ecologische resten?

25.  In welke mate en in welke context zijn ze aangetroffen? Welke betekenis ontlenen zij 

of geven zij aan deze context? Wat is de datering van de paleo‐ecologische resten en 

waarop is de datering gebaseerd? In welke mate dragen zij bij aan de datering van 

sporen, lagen, structuren, sites e.d.?

26.  Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, voedseleconomie, verwerving 

en toepassing van organisch materiaal?

Waardestelling
27. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke verschillen 

zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?

28. Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo‐ecologisch en natuurweten‐

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?

29. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde.

Conclusie, evaluatie en aanbevelingen
30. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van een 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan?

31. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

32. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ‐perspectief gewenst?

33.  Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver‐

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?
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Methodiek veldwerk

3.1 Methodiek fysische geografie

Om de opbouw van de natuurlijke ondergrond vast te kunnen stellen zijn, conform 

PvE, profielkolommen in de lange wanden van de proefsleuven gedocumenteerd. De 

11 profielkolommen zijn met een onderlinge afstand van ca. 25 m gezet, in afwijking 

van de voorgeschreven 15 m in het PvE. In de praktijk bleek namelijk dat er binnen 15 

m weinig verandering in de bodemopbouw was en een onderlinge afstand van ca. 25 

m een voldoende gedetailleerd beeld gaf. De profielen zijn verdiept tot ruim onder het 

opgravingsvlak middels een kijkgat. De profielen zijn gedocumenteerd middels een 

foto en een beschrijving in het fysisch-geografisch registratieprogramma Deborah. 

3.2 Methodiek opgraving

In totaal zijn er vier proefsleuven gegraven (Figuur 3.1). Hierbij is steeds met inzet 

van rupskraan met ervaren machinist en gladde bak verdiept tot op het verwachte 

archeologisch sporenniveau in de top van de kleiige oeverafzettingen. Indien nodig is 

het sporenniveau met de hand nader opgeschaafd om een betere ‘leesbaarheid’ van 

het vlak te verkrijgen. Het archeologisch vlak is gedocumenteerd middels vlakfoto’s en 

ingetekend met een Robotic GPS. De proefsleuven zijn slechts met kleine afwijkingen 

van het puttenplan uit het PvE gegraven. Werkput 4 is aan de oostelijke zijde ca. 10 

m ingekort, omdat hier sprake was van een sterke verstoring van het archeologisch 

sporenniveau als gevolg van de voormalige provinciale weg. Deze uitgespaarde meters 

zijn ingezet voor een kleine uitbreiding aan de westelijke zijde van de proefsleuf om 

het sporenbeeld aan te vullen. De vondsten die zijn aangetroffen tijdens de vlakaanleg 

zijn zoveel mogelijk per spoor of – bij afwezigheid van sporen – per vak van 4x5 m 

verzameld. Die aanlegvondsten uit de geul zijn, indien mogelijk, gekoppeld aan de 

specifieke geulvullingen waaruit zij afkomstig zijn. Van de aangetroffen sporen is 

een selectie gecoupeerd om de aard vast te stellen en om materiaal uit de sporen te 

verzamelen ten behoeve van de datering van de sporen. Uit één kuil is een monster 

genomen met het oog op macrobotanisch onderzoek en, indien geschikt, 14C-datering. 

3
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Landschappelijk kader

4.1 Fysisch-geografische kenmerken 

De ondergrond van Leiden bestaat uit Pleistocene afzettingen, gelegen op een diepte 

van 12 tot 16 m – NAP, met daarop Holocene afzettingen bestaande uit veen- en 

mariene zand- en kleipakketten. In een strook aan weerszijden van de Oude Rijn 

komen tevens fluviatiele klei- en zandafzettingen voor (Figuur 4.1 en Figuur 4.2).

In West-Nederland werd de sedimentatie direct of indirect beïnvloed door de zeespie-

gelstijging. In de loop van het Holoceen, vanaf ca. 5000 jaar geleden, werd voor de kust 

een rij strandwallen gevormd, waardoor het achterland grotendeels werd afgeschermd 

van de zee. In het Hollandse getijdebekken achter de kustbarrière ontstonden 

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

Naaldwijk worden gerekend. Verder landinwaarts kon als gevolg van de zeespie-

gelstijging veenvorming optreden (Basisveen, Nieuwkoop formatie). Alleen via de 

mondingen van rivieren, zoals bij de Oude Rijn, bleef de zee toegang tot het achterland 

houden. Naarmate de mondingen dichtslibden en de zeespiegel bleef stijgen, 

 
 zandige tot zeer zavelige gorsgrond  strandvlakte-zandgrond, < 1 m op klei (op veen) 

 zavelige gorsgrond op klei   zandige tot zeer zavelige gorsgrond, > 1 m op klei  

 uitgekleide grond 

Figuur 4.1 
Uitsnede van de bodemkaart van Van der 
Meer uit 1952, met daarop aangegeven 
de locatie Kop van Leeuwenhoek en de 
nabijgelegen opgravingen te Oegstgeest-
Nieuw Rhijngeest.
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verzoette het milieu gaandeweg en ontstond een dik veenpakket, het Hollandveen 

Laagpakket. In perioden van grote zee-activiteit werden vanuit de zeegaten soms 

delen van het veen geërodeerd en vond opnieuw afzetting van klei en zand plaats 

(transgressiefasen, Walcheren Laagpakket van de Naaldwijk formatie).

Landinwaarts had de Oude Rijn de meeste invloed op de vorming van het landschap. 

De invloed van de Oude Rijn begon rond 4400 v.Chr., waarbij de bedding van de 

rivier zich regelmatig verlegde en aan weerszijden van de actieve geul oever- en 

komafzettingen (klei en zand) werden afgezet. Ook ontstonden in het lage achterland 

achter de oeverwallen kreek- en geulsystemen.

Het plangebied ligt op stroomgordelafzettingen van de Oude Rijn. In Figuur 4.2 

wordt dit vereenvoudigd weergegeven door een onderscheid te maken tussen 

afzettingen die vanaf de middeleeuwen bewoonbaar waren en afzettingen die al 

eerder bewoonbaar waren. In realiteit was echter sprake van grote dynamiek en is er 

sprake van meerdere lopen, doorbraken en aftakkingen. Zo zijn bij het nabijgelegen 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest meerdere geulen aangetroffen waarvan een aantal 

 

 

 

 
 

 
 

Figuur 4.2 
Locatie van het plangebied (rood) op de 
Cultuur Historische Atlas van Zuid-Holland 
(naar: Goddijn 2016, figuur 4.2).



Leiden ehrenfestweg    19

nog actief was in de vroege middeleeuwen en andere aan het verlanden waren of al 

volledig verland waren. Dat de loop van de Rijn meerdere malen is veranderd valt o.a. 

te zien op de bodemkaart van Van der Meer uit 1952 (Figuur 4.1). Het plangebied ligt 

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

oudere stroomdraden aanwezig zijn, maar ook oeverafzettingen en/of komafzettingen.

De hoger gelegen oeverafzettingen langs de geulen waren geschikt voor bewoning. 

Door het in zuidwaartse richting verschuiven van de stroomdraad (gedurende de 

middeleeuwen) zijn oudere bewoningssporen vermoedelijk geërodeerd. Binnen het 

plangebied zijn tijdens karterend booronderzoek met name kalkrijke lagunaire en/of 

kwelderafzettingen aangetroffen.5 Het lijkt erop dat zich centraal in het gebied een 

ongeveer noord-zuid georiënteerde geul bevindt. De exacte aard van deze geul is niet 

duidelijk, maar aangenomen wordt dat deze geul voor aanvang van de middeleeuwen 

is verland. In de boringen is alleen in het uiterste noordwesten van het gebied onder 

de bouwvoor gerijpte klei aangetroffen. Deze klei wordt geïnterpreteerd als (restant 

van) een oeverwal. Het onderzoek te Nieuw Rhijngeest laat echter zien dat in de lagere 

delen van het landschap activiteitenzones aanwezig kunnen zijn.

4.2 Historisch landgebruik

Het plangebied ligt buiten de singelstructuur van Leiden. Dit gebied is in de vroege 

middeleeuwen ontgonnen. Het plangebied valt net buiten de oudste kaart van Leiden, 

die rond 1560 door Jacob van Deventer werd gemaakt. Wel valt uit deze kaart op te 

maken dat het plangebied in deze periode in een agrarisch gebied gelegen was.

Blijkens de kadastrale minuten stond ten noordwesten van het plangebied  een 

boerderij, genaamd Veldheim (Figuur 4.3). Deze boerderij is in 2017 bij een proefsleu-

venonderzoek6 aangetroffen en vervolgens in 2018 opgegraven.7 Uit het onderzoek 

bleek dat de historisch bekende boerderij een voorganger had uit de 15e of 16e eeuw 

(zie hoofdstuk 5). Bronnenonderzoek wijst uit dat rondom deze boerderij  tijdens WOII 

enkele gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden in mei 1940.8 In de moestuin 

was een Nederlandse mitrailleuropstelling aanwezig en de Duitse luchtmacht heeft 

een duikbombardement in de nabijheid van de boerderij uitgevoerd. De moestuin 

strekt zich deels uit tot binnen de grenzen van het (overkoepelend) plangebied Kop van 

Leeuwenhoek. 

Historische kaarten en het voorgaande proefsleuvenonderzoek wijzen uit dat het 

noordoosten van het plangebied doorkruist is door een weg: de provinciale weg tussen 

’Den Haag en Amsterdam (Figuur 4.3). Deze is in de jaren ’80 verplaatst bij de aanleg 

van de sportvelden van het Sportcentrum van de Universiteit van Leiden. Tot voor kort 

was het plangebied in gebruik als sportveld. 

5  Jansen & Kruidhof 2008
6  Goossens 2017.
7  Van der Leije 2018.
8  Van den Brandhof 2015.
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Figuur 4.3 
Kadastrale minuut 
(1811-1832) met 
projectie van de 
sporen uit de proef-
sleuven van plange-
bied Einsteinweg 
(boerderij 
Veldheim, in rood) 
en plangebied Kop 
van Leeuwenhoek 
(in geel). Het oosten 
van dit plangebied 
was in de eerdere 
onderzoeksfasen 
niet beschikbaar. 
Dit oostelijk gebied 
van onderhavig 
onderzoek wordt 
doorkruist door de 
provinciale weg 
naar Amsterdam 
(uit Goossens 2017, 
Figuur 7.7).



Leiden ehrenfestweg    21

Archeologisch kader

5.1 Archeologische Microregio

Uit de omgeving van het onderzoeksgebied zijn meerdere onderzoeken bekend. 

Hieronder worden de relevante onderzoeken kort besproken.

In de stroomgordel van de Oude Rijn en op de strandwallen ten noorden hiervan zijn 

goed geconserveerde vindplaatsen aangetroffen uit de late ijzertijd en de Romeinse 

tijd.9 Een van deze vindplaatsen ligt direct ten westen van de Darwinweg, ten oosten 

van het plangebied. In 2005 en 2006 is hier door de gemeente Leiden inventariserend 

veldonderzoek in de vorm van proefsleuven verricht. Bij dat onderzoek zijn sporen 

en vondsten uit de Romeinse tijd aangetroffen. Helaas was de bovengrond tot 

aanzienlijke diepte verstoord en was hierdoor ook het sporenvlak afgetopt (Figuur 

5.1).10

Op ca.250 m ten noordwesten van de Kop van Leeuwenhoek ligt het terrein 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest (Figuur 5.1). Hier is in het afgelopen decennium ca. 

10 hectare opgegraven door verschillende instanties.11 Over het gehele terrein zijn 

resten van een nederzetting uit de Merovingische periode aangetroffen. Binnen het 

opgegraven terrein waren geen aanwijzingen dat de bewoningsintensiteit richting 

het zuidwesten begon af te nemen. Het viel dan ook niet uit te sluiten dat de 

nederzetting door zou lopen tot in het onderhavige (overkoepelende) plangebied Kop 

van Leeuwenhoek. Behalve een nederzetting uit de Merovingische periode zijn aan de 

zuidoostelijke zijde van de vindplaats ook bewoningssporen uit de volle middeleeuwen 

aangetroffen. Deze dateren uit de 10e en 11e eeuw.

Ten noordwesten van het plangebied is er in 2015 een proefsleuvenonderzoek12 

uitgevoerd, gevolgd door een opgraving in 2017 (Figuur 5.1).13 Daarbij zijn resten van 

de voormalige boerderij Veldheim geborgen. De stenen boerderij heeft zijn oorsprong 

in de tweede helft van de 15e of in de 16e eeuw. De boerderij is destijds grotendeels 

opgebouwd uit hergebruikte kloostermoppen uit de 12e of 13e eeuw. Op een gegeven 

moment is de boerderij afgebroken. Deze sloop hangt mogelijk samen met het beleg 

van Leiden in 1573-1574, waarbij gebouwen rondom de stad werden afgebroken om 

te voorkomen dat de belegeraars zich in de panden konden verschansen. In de loop 

van de 17e eeuw is de boerderij opnieuw opgebouwd, waarna deze tot in de 20e eeuw 

bewoond gebleven is. In 1965 is de boerderij afgebroken om plaats te maken voor 

nieuwbouw van de Universiteit Leiden. Het onderzoek wijst verder uit dat de locatie 

ook al voor de bouw van de boerderij in gebruik was. De oudste sporen dateren uit de 

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

1000-1300 zijn enkele grondsporen gevonden, waaronder een greppelstructuur. De 

greppels op het terrein van boerderij Veldheim en het onderhavige (overkoepelende) 

plangebied Kop van Leeuwenhoek lijken tot hetzelfde verkavelingssysteem horen. 

Dit systeem dateert waarschijnlijk uit de Nieuwe tijd. Vondsten uit het onderzoek bij 

de Kop van Leeuwenhoek lijken echter op een laatmiddeleeuwse oorsprong van het 

greppelsysteem te wijzen.14

9  Stronkhorst 2004
10  Hamburg 2007
11  Hemminga & Hamburg 2006, Hemminga et. al. 2007, Jezeer 2011 en De Bruin in voorbereiding.
12  Goossens 2017.
13  Van der Leije 2018.
14  Goddijn 2016
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Eind 2017, begin 2018 is er een opgraving uitgevoerd in de beide oksels van de A44, 

ten westen van het plangebied (Figuur 5.1), hierbij zijn verspreid over de westelijke 

en oostelijke oksel sporen van huisplattegronden, greppelsystemen, kuilen, geulen, 

stakenrijen en waterputten aangetroffen. Het merendeel van de sporen waren 

in de westelijke oksel gesitueerd. Deze zijn vrijwel alle te dateren in de vroege 

middeleeuwen. In de oostelijke oksel waren voornamelijk greppels uit de Nieuwe tijd 

en een aantal niet dateerbare greppels zonder vondstmateriaal gelegen. Mogelijk 

hoorde dit terrein tot het akkerareaal van de eerder genoemde hoeve Veldheim.15

15  Hagedoorn in voorbereiding
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Figuur 5.1 
Overzicht van de onderzoeken die zijn uit-
gevoerd in de omgeving van het plangebied.
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5.2 Vooronderzoek plangebied

In 2007 is in het (overkoepelende) plangebied Kop van Leeuwenhoek een 

booronderzoek uitgevoerd (Figuur 5.2). Tijdens dit onderzoek zijn in meerdere 

boringen in of vlak bij het plangebied archeologische resten aangetroffen: 

handgevormd aardewerk (ijzertijd/middeleeuwen), gedraaid aardewerk (volle 

middeleeuwen), houtskool en puin (boringen 123, 124, 144 en 146). Deze resten 

werden in verband gebracht met voornoemde boerderij Veldheim, die bekend is van 

historisch kaartmateriaal uit de 18e/19e eeuw en jonger. Het erf van deze boerderij 

is in de noordwesthoek van het plangebied gesitueerd. Het vondstmateriaal bevond 

zich binnen de boringen in een vuile laag op 55-80 cm –mv, direct onder de verstoorde 

bouwvoor. Deze grijze laag bevatte verder nog houtskool, puin en fosfaat. In de meeste 

boringen was de cultuurlaag echter verdwenen, waardoor rekening moet worden 

gehouden met een (afgetopt) sporenniveau direct onder de bouwvoor. Verspreid in de 

rest van het toenmalige onderzoeksgebied zijn in nog zeven boringen archeologische 

indicatoren aangetroffen. In de boringen 111, 116, 118 en 128 bevinden de indicatoren 

zich in de zandige sedimenten eveneens direct onder de bouwvoor, op een diepte van 

0,3-0,7 m –mv. Het betreft o.a. aardewerk, onverbrand bot, puin, fosfaat en houtskool. 

Fosfaat en enkele puinspikkels zijn soms aanwezig op een dieper niveau (1.1-2 meter) 

in een verder schoon pakket. Voor deze boringen geldt dat er geen sprake was van een 

intacte cultuurlaag.16

In 2015 en 2018 is binnen dit plangebied reeds een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 

in het westelijke, centrale17 (zie Figuur 4.2) en deels oostelijke terrein.18 Tijdens dit 

onderzoek zijn op een (deels) afgetopt oeverpakket sporen uit de volle middeleeuwen 

aangetroffen. Het gaat om greppels, sloten, een kuil, een paalspoor en de restanten 

van de voormalige provinciale weg. De volmiddeleeuwse vindplaats leek zich met 

name te beperken tot het centrale deel van het plangebied.

Vergelijkbare sporen werden aangetroffen in 2014 bij een proefsleuvenonderzoek 

uitgevoerd aan de Plesmanlaan, langs de zuidelijke grens van het plangebied. Hierbij 

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

(Figuur 5.1).19

De voornoemde vindplaats uit de volle middeleeuwen in het centrale deel van het 

plangebied bleek behoudenswaardig. In 2018 is hier dan ook een opgraving uitgevoerd 

(Figuur 5.1).20 Hierbij zijn paalsporen, kuilen, greppels en twee waterputten van een 

nederzetting met verschillende erven aangetroffen. Het vondstmateriaal bestond 

voornamelijk uit aardewerk, maar ook dierlijk bot, metaal en natuursteen blijken goed 

vertegenwoordigd aangetroffen. Onverwacht is toen ook een kleine cluster van twee 

Merovingische graven ontdekt. 

De spreiding van de nederzettingssporen was destijds aan de noord-, west- en 

zuidzijde goed te begrenzen. Dit gold niet voor het oosten. Hier werd rekening 

gehouden met een voortzetting van de nederzettingssporen tot in het oostelijke deel 

van het plangebied. Dit was dan ook de aanleiding voor het onderhavige onderzoek.

16  Jansen & Kruidhof 2008
17  Goddijn 2016.
18  Hemminga 2018
19  Van der Laan 2016
20  Goddijn 2016
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Figuur 5.2 
Locaties van de boringen van het onderzoek 
uitgevoerd door RAAP ten opzichte van 
plangebied Leiden-Kop van Leeuwenhoek-
Oost en -Ehrenfestweg in rood (naar: Jansen & 
Kruidhof 2008).
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Resultaten landschappelijk onderzoek 

6.1 Fysisch-geografische opbouw onderzoeksgebied 

De ondergrond van het plangebied Kop van Leeuwenhoek is goed te vergelijken met 

de afzettingen aan de westzijde van de A44, in Oegstgeest. De ondergrond bestaat 

uit een dik pakket gelamineerde zand en klei laagjes, waarop N-Z georiënteerde 

langgerekte zandige ruggen zijn afgezet. Deze ruggen liggen net iets hoger dan het 

omringende landschap en vormden een ideale droge locatie voor bewoning. Binnen 

het plangebied bevinden zich een dergelijke zandige rug, doorsneden door enkele 

kleinere geultjes. Het is niet geheel duidelijk of de binnen het onderzoeksgebied 

aangetroffen geultjes actief waren tijdens de bewoningsfase.

De basis van de bodemopbouw wordt gevormd door estuariene afzettingen van de 

Rijn, in combinatie met kwelderafzettingen die deels hebben geleid tot een brak 

milieu. Het gedocumenteerde bodemprofiel is als volgt opgebouwd (Figuur 6.1): 

onderin is een licht kleiig, licht humeus pakket aanwezig met veel dunne zandlagen 

die als geulafzettingen geïnterpreteerd kunnen worden (S5035). Hierboven is een 

oeverpakket aanwezig dat bestaat uit een matig tot sterk siltige klei met enkele dunne 

zandlagen (S5030). Boven het oeverpakket is een bruingrijze matig siltig kleipakket 

aanwezig. Het pakket bevat enkele puinspikkels en kan als de top van de oeverafzettin-

gen/oude bouwvoor geïnterpreteerd worden (S5020). Naderhand is op dit pakket een 

laag grof ophogingszand met veel schelpen opgebracht. Dit pakket bevat ook zeer veel 

fragmenten baksteen/puin (S5000). Dit laatste pakket is na 2015 opgebracht.

Figuur 6.1 
Profiel 302 met interpretatie van de bodemop-
bouw. Voor ligging, zie Figuur 3.1

6
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6.2 Relatie landschap en archeologie 

Het niveau van de archeologische sporen bevindt zich in de laag direct onder de 

oude bouwvoor in de top van de oeverafzettingen. De zichtbaarheid van de sporen 

verschilt sterk binnen de vindplaats. De kleur van de sporen varieert van donkergrijs 

(houtskoolrijk) en goed zichtbaar tot licht bruin en ongeveer dezelfde kleur als de 

natuurlijke ondergrond. Dit laatste heeft te maken met natuurlijke processen in de 

ondergrond waarbij mineralen zijn onttrokken en sporen slechter zichtbaar zijn. 

Als laatste is er lokaal ook nog sprake van een grote mate van verblauwing van de 

ondergrond en sporen. Als gevolg van de opgebrachte laag zand is de bodem verstikt 

en blauw verkleurd. De sporen hebben hierdoor eenzelfde kleur gekregen als de 

natuurlijke ondergrond.
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Resultaten 

7.1 Inleiding

De bevindingen van de Archol-opgraving in het centrale deel van het plangebied en 

het proefsleuvenonderzoek in het zuiden langs de Plesmanlaan deden een oostelijk 

vervolg van de volmiddeleeuwse vindplaats vermoeden. De proefsleuven van het 

onderhavige onderzoek bevestigen dit vermoeden. In het zuidwesten zijn sporen en 

vondsten aangetroffen die tot een erf van de volmiddeleeuwse nederzetting behoren 

(Figuur 7.1). De vondst van menselijk skeletmateriaal lijkt tevens op een vervolg van de 

Merovingische graven op dit terrein te wijzen. De sporen en vondsten worden nu per 

categorie besproken.

7.2 Sporen

7.2.1 Beschrijving

Kuilen
In totaal zijn er tijdens het proefsleuvenonderzoek vijf kuilen aangetroffen. Vier van 

de kuilen bevinden zich in het westelijke uiteinde van werkput 3. Deze kuilen lijken 

een voortzetting te zijn van het sporencluster dat al aangesneden is in het zuidelijker 

gelegen onderzoek van RAAP.21 Aardewerk uit het kuilencluster is te dateren in de 

12e, en eerste helft van de 13e eeuw. Deze datering sluit aan op de resultaten van 

de naastgelegen opgraving in 2018. In de uitbreiding van werkput 4 is ook een kuil 

aangetroffen. Deze kuil was 98 cm diep en gelaagd opgevuld. Gezien de diepte en de 

gelaagde opvulling gaat het mogelijk gaat het om een waterkuil.

Paalspoor
In de westelijke zijde van werkput 4 is één paalspoor aangetroffen. Op deze locatie is 

de werkput uitgebreid  om vast te stellen of er sprake is van een geïsoleerd spoor of 

een structuur/sporencluster. Er zijn echter geen nieuwe paalsporen aangetroffen in de 

uitbreiding. 

Greppels
In totaal zijn er tijdens het proefsleuvenonderzoek vijf greppels aangetroffen. De 

greppels bevinden zich alle in werkput 4. De greppels hebben een noordoost-zuidwest 

of noordwest-zuidoost oriëntatie. Vier van de greppels bevinden zich in het oostelijke 

deel van de werkput, waar zij een geul oversnijden. De greppels dateren daarmee 

jonger dan de geul. De greppels kennen eenzelfde oriëntatie als de greppels die zijn 

aangetroffen in de opgraving direct ten westen van het plangebied. Vermoedelijk 

behoren deze greppels tot hetzelfde greppelsysteem. Aangezien de opgraving heeft 

uitgewezen dat de greppels uit de volle middeleeuwen en de Nieuwe tijd in een zelfde 

patroon zijn gegraven, is in dit stadium geen exacte datering mogelijk.

21  De Groot 2019.
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Figuur 7.1  
Overzicht van de proefsleuven met sporen.
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Geulen
In zowel werkput 3 als 4 is een geul aangesneden. Vermoedelijk gaat het om één geul 

die zich meerdere malen verlegd heeft. In werkput 3 zijn acht verschillende vullingen 

herkend. Deze hebben alle een apart spoornummer gekregen in verband met het 

gescheiden verzamelen van vondsten. Met name in het westelijk deel van de geul 

zijn vondsten aangetroffen, waaronder een fragment van een menselijke kaak (zie § 

7.3.5). In het oostelijk deel van de geul zijn sporen van vertrapping waargenomen. De 

geulvullingen in werkput 4 bevatten aanmerkelijk minder vondstmateriaal. Op basis 

van het aangetroffen vondstmateriaal kon niet uitgemaakt worden in hoeverre de geul 

actief was tijdens de bewoningsfase van de nederzetting.

Provinciale weg
In het oostelijke uiteinde van werkput 4 is de rand van de voormalige provinciale weg 

aangetroffen. De ligging van de weg komt overeen met de ligging op de kadastrale 

minuut 1811-1832, zoals reeds is geconstateerd tijdens het voorgaand onderzoek.22

7.2.2 Interpretatie

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn resten van een nederzettingsterrein uit de volle 

middeleeuwen aangetroffen die zich in het zuidwestelijke deel van het plangebied 

concentreren. De sporen zijn vermoedelijk een voortzetting van het nederzettings-

terrein direct ten westen van het onderzoeksgebied. In het oostelijk deel van het 

onderzochte terrein is een geul aanwezig die door meerdere fasen gekenmerkt wordt 

en, al dan niet verspoeld, vondstmateriaal bevat (Figuur 7.2).

Op basis van de aangetroffen sporen kan worden vastgesteld dat de in 2018 

onderzochte volmiddeleeuwse nederzetting binnen het plangebied Kop van 

Leeuwenhoek zich voortzet in oostelijke richting. In het oosten lijkt de aanwezige 

geul een grens te vormen van deze nederzetting. Opvallend is in dit opzicht 

de overeenkomst in de oriëntatie van de geul en het greppelsysteem van de 

volmiddeleeuwse nederzetting. De geul kan dan ook een belangrijke rol hebben 

gespeeld bij de inrichting van het landschap bij aanvang van en gedurende de 

volmiddeleeuwse bewoning. Op basis van de sporen is niet vast te stellen hoeveel 

erven nog verwacht kunnen worden, maar dit zal minimaal één erf betreffen. De geul 

bevat materiaal dat vermoedelijk afkomstig is van de nederzetting. Aangezien de 

oostelijke grens van de geul niet binnen het proefsleuvenonderzoek is aangetroffen, 

is het niet vast te stellen wat de exacte breedte is van de geul en uit hoeveel fasen de 

geul bestaat. Wel zijn er in het oostelijke uiteinde van werkput 3 vertrappingssporen 

aangetroffen in de geul. Dit zou erop kunnen duiden dat de oostelijke grens van de 

geul zich niet veel verder naar het oosten bevindt. Deze vertrappingssporen duiden 

er eveneens op dat er ten oosten van de geul mogelijk ook nog activiteiten hebben 

plaatsgevonden. Of dit om off-site verschijnselen (buitengebied met bv akker- of 

weide gronden) gaat om een volgende bewoningskern is onduidelijk. Richting het 

noordoosten lijkt de sporendichtheid af te nemen. Dit beeld kan weliswaar vertekend 

zijn door de daar aangetroffen verstoringen,(o.a. de sporen va de provinciale weg). Het 

gefaseerde onderzoek rondom de bestaande parkeerplaats en de verstoringen van de 

provinciale hebben daar echter geen nederzettingssporen opgeleverd. 

Net als bij de opgraving in 2018 is onverwacht menselijk skeletmateriaal aangetroffen. 

Gezien de nabijheid van de Merovingische graven in de aangrenzende vindplaats in 

22  Hemminga 2018.
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het centrale deel van het terrein is het aannemelijk dat het hier om het restant van 

een Merovingisch graf gaat. Aanvullend 14C-onderzoek moet hier meer inzicht geven. 

Ofschoon het hier een slechts om een restant in verspoelde geulcontext, moeten het 

graf en mogelijke andere gaven nog in de buurt liggen.

  

7.3 Vondsten 

7.3.1 Inleiding

Tijdens het onderzoek zijn in totaal 150 vondsten aangetroffen. Hiervan zijn er zeven 

afkomstig uit grondsporen en 143 vondsten uit de geulafzettingen. De vondsten uit 

de geul betreffen waarschijnlijk verspoelde vondsten, maar zijn vermoedelijk wel 

afkomstig uit (het vervolg van) de aangetroffen volmiddeleeuwse nederzetting.

7.3.2 Aardewerk uit de middeleeuwen

D.R. Stiller

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn negen stuks aardewerk, één stuk verbrande 

klei of baksteen en twee stuks metaal aangetroffen. Hoewel twee zacht gebakken 

fragmenten keramiek wat sporen van verwering hebben, is de rest van het materiaal 

niet verweerd. Er zijn zowel kleine als grotere fragmenten aangetroffen. Conservering 

van het materiaal is daarom redelijk tot goed te noemen. Het materiaal is bekeken en 

gedetermineerd conform de werkwijze van het Deventer-systeem en/of met behulp 

van relevante literatuur.  In bijlage IV zijn de determinaties opgenomen.

Er zijn zes fragmenten Maaslands wit, ook bekend als Andenne aardewerk 

aangetroffen (v.4.1 en 13.1). V.4.1 betreft een complete bodem van een pot of kan 

met lobvoetjes, afkomstig uit een kuil in put 5 binnen het zuidwestelijke sporencluster 

(Figuur 7.1 en Bijlage III). Aangezien verder geen goed dateerbare kenmerken 

aanwezig zijn, is  dit materiaal niet scherper te dateren dan ca. 12e, eerste helft 13e 

eeuw: de periode dat Maaslands wit/Andenne aardewerk in West-Nederland het 

meest voorkomt. Twee Pingsdorf-scherven (v.8.1 en 13.1), beide afkomstig uit de 

(vermoedelijk gelijktijdige) geulafzettingen ten oosten hiervan ondersteunen deze 

datering. Een kleine gedraaide scherf (v.8.1) uit dezelfde context kon niet nader 

gedetermineerd worden. Het relatief zacht gebakken aardewerk vertoont ook wat 

sporen van verwering en betreft mogelijk een verspoelde oudere vondst. Het fragment 

baksteen of verbrande klei (v.8.2) is afgerond en verweerd. Onduidelijk is of dat het een 

baksteen of een ander object van (verbrande) leem/klei is.

Het vondstmateriaal past goed bij het vondstmateriaal van de nabijgelegen 

onderzoeken van RAAP en Archol.23 In beide onderzoeken is een volmiddeleeuws 

component aanwezig, o.a. bestaande uit Maaslands-aardewerk, Pingsdorf-aardewerk 

en categorieën handgevormd aardewerk zoals kogelpot en blauwgrijs. Ook bij deze 

onderzoeken is wat vondstmateriaal uit oudere perioden aangetroffen. Bij het huidige 

onderzoek is geen (duidelijk daterend) later materiaal aangetroffen, maar dit kan het 

gevolg zijn van de beperkte omvang van het onderzoek. Gezien het beperkte aantal 

vondsten is in dit stadium geen goede vergelijking met materiaal uit de vindplaatsen 

van Rhijngeest en Oegstgeest te maken.24

23  Goddijn 2016
24  Voor een goede vergelijking kan beter de gehele vindplaats in zijn geheel vergeleken worden 

dan alleen het materiaal van het huidige onderzoek.

Figuur 7.2 
Schematische interpretatie van de vindplaats 
met de vermoede loop van de geul (gele 
onderbroken lijnen) en de ligging van de pro-
vinciale weg (blauwe onderbroken lijnen).
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7.3.3 Metaal 

D.R. Stiller

Van metaal zijn twee spijkers aangetroffen. Het gaat om een redelijk compleet 

exemplaar (v.7.1) uit de geulafzettingen en een fragment (v.1.1) uit een vermoedelijk 

volmiddeleeuwse kuil (S5); beide gelegen in put 3 (Figuur 7.1 en Bijlage III). Beide 

zijn zeer waarschijnlijk gesmede spijkers, waarbij opvalt dat het complete exemplaar 

voorzien is van een grote platte en relatief dunne kop. Op basis hiervan kan de spijker 

mogelijk uit de periode vóór de 15e eeuw stammen.25

7.3.4 Dierlijk botmateriaal26 

T. A. Goossens

Inleiding
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 145 fragmenten dierlijk bot gevonden met een 

totaalgewicht van 2,12 kg. De vondsten worden nu per periode besproken.

Volle middeleeuwen
Het merendeel van al het bot, 1,8 kg oftewel 85 % is afkomstig uit geulafzettingen in 

de zuidoosthoek van het plangebied (put 3, Figuur 7.1 en Bijlage IV). Het botmateriaal 

uit de geul bestaat voornamelijk uit de fragmenten van een (archeologisch) vrijwel 

complete schedel van een volwassen rund. Van de kaak is alleen een fragment van 

de linker bovenkaak bewaard. Opvallend is dat in de geul ook resten van twee andere 

linker bovenkaken zijn gevonden: een exemplaar van een ander volwassen rund en 

een van een juveniel exemplaar. Het moet hier dus om drie individuen gaan. Van rund 

zijn ook enkele verschillende pootfragmenten aangetroffen. Buiten rund is alleen een 

femur van een niet nader te determineren vogel in de geul vertegenwoordigd. Al het 

botmateriaal uit de geul is redelijk tot goed geconserveerd. Het bot vertoont geen 

sporen van watererosie. Hieruit valt af te leiden dat het materiaal niet of hooguit over 

een korte afstand is verplaatst. 

De geulafzettingen lijken op grond van het aardewerk uit de volle middeleeuwen 

te dateren (zie § 7.2); gelijktijdig met de aangrenzende nederzetting in het westen. 

Uitgaande van de ligging van de geul, direct ten oosten van de nederzetting, vormde 

de geul aan deze zijde vermoedelijk de begrenzing van de bewoning. Het ligt dan ook 

voor de hand dat het hier om afval van een van de nabijgelegen erven gaat. Gezien de 

vertegenwoordiging van juveniele exemplaren van rund en van specifieke onderdelen 

van rund gaat het hier om slachtafval. Op het bot waren (met het blote oog) echter 

geen hak- of andere slachtsporen waar te nemen.

Buiten de geul is slechts één fragment in een vermoedelijk volmiddeleeuwse context 

gevonden. Het gaat om een kies van een varken, aangetroffen in een paalkuil van 

een vermoedelijk (bij)gebouw. Het gebouw maakt naar verwachting onderdeel uit 

van de volmiddeleeuwse nederzetting die direct ten westen van de proefsleuven is 

opgegraven in 2018.Uitgaande van de juveniele staat zou het ook hier om slachtafval 

kunnen gaan. 

25  Janse 2004, 20.
26  Determinatie door specialist archeozoölogie A. Ramcharan van de Faculteit Archeologie 

(Universiteit Leiden).
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Nieuwe tijd
Deze periode is slechts door één vondst vertegenwoordigd: een fragment van een 

humerus, gevonden in een weggreppel uit de Nieuwe tijd. De losse vondst is goed te 

verklaren. In de periode dat de weggreppel het terrein doorkruiste, was het plangebied 

namelijk in gebruik als buitengebied (zie § 4.2).

7.3.5 Menselijk botmateriaal27

T.A. Goossens

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is ook een fragment menselijk bot gevonden: in de 

geulafzettingen binnen de zuidoosthoek van het plangebied (put 3, spoor 6, Figuur 7.1 

en Bijlage II). Het gaat om de linkerhelft van een onderkaak (Mandibula) (v.2). In het 

kaakfragment is een rij met aansluitende kiezen en tanden bewaard: M1, M2 en M3 

van de molaren en PM1 en PM 2 van de premolaren. Aan de bovenkant van het gebit 

zijn sporen van slijtage aanwezig, vermoedelijk ontstaan als gevolg van het eetproces 

gedurende de levensloop. De kiezen zijn volledig doorgekomen. Dit kenmerk en de 

algehele robuustheid van de onderkaak lijken erop te wijzen dat het hier om een 

volwassen man gaat in de leeftijdscategorie van 40 tot 45 jaar. 

De geulafzettingen lijken op grond van het aardewerk uit de volle middeleeuwen te 

dateren (zie § 7.2); gelijktijdig met de aangrenzende nederzetting in het westen. In 

theorie kan het kaakfragment ook uit deze periode stammen. Gezien de vondst van 

twee vroegmiddeleeuwse, geïsoleerde skeletten tijdens de westelijke opgraving, ligt 

een vroegmiddeleeuwse datering echter meer voor de hand. Het zou in dat geval om 

het restant van een verspoeld, geïsoleerd graf kunnen gaan.  Alleen nader laboratori-

umonderzoek kan uitsluitsel geven.  De meest complete kiezen (met minste slijtage) 

komen in aanmerking voor 14C-datering en DNA-onderzoek: voor elk type onderzoek 

zal een aparte kies ingestuurd te worden.28

Gezien deze aanwijzing voor een mogelijk tweede locatie met Merovingische 

grafresten is het goed mogelijk dat binnen het plangebied nog meer geïsoleerde 

graven voorkomen. In dat geval zouden deze graven tot een groter, overkoepelend 

grafveld kunnen horen.

27  Determinatie door dr. C.L. Burrell, specialist fysische antropologie van de Faculteit Archeologie 
(Universiteit Leiden).

28  Na overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag tijdens de evaluatie is besloten om 
in te zetten op zowel 14C- als DNA-onderzoek van het menselijk schedelfragment. Aangezien 
dit laboratoriumonderzoek de gewenste doorlooptijd van de uitwerking zal overschrijden, 
is besloten om de resultaten van dit onderzoek niet in de rapportage van het onderhavig 
project, maar in een later stadium vast te leggen: hetzij als aanvullende bijlage op dit rapport, 
hetzij in de rapportage van het door Archol geadviseerde vervolgonderzoek. 
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Synthese

8.1 Conclusie

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat de volmiddeleeuwse nederzetting 

en het slotenpatroon uit de periode volle middeleeuwen-Nieuwe Tijd ten westen van 

het onderzoeksgebied zich in oostelijke richting voortzetten tot binnen onderhavige 

plangebied. De aanvullende sporen bestaan uit kuilen, greppels en een paalspoor. 

Tijdens het onderzoek zijn verschillende soorten vondstmateriaal gevonden zoals 

aardewerk, dierlijk bot, en metaal die op grond van de eerste dateringen goed bij de 

nederzetting passen. Het aangetroffen kuilencluster sluit vermoedelijk aan op het 

kuilencluster dat aangetroffen is tijdens het onderzoek van RAAP ten zuiden van het 

onderzoeksgebied. De associatie tussen de sporen uit het proefsleuven onderzoek, 

het onderzoek van RAAP ten zuiden van het onderzoeksgebied en de resten van een 

volmiddeleeuwse nederzetting direct ten westen van het onderzoeksgebied duiden 

erop dat er zich vermoedelijk nog een of enkele erven bevinden tussen de opgraving 

in het westen en de tijdens onderhavige onderzoek aangetroffen geul in het oosten. 

De geul bevat, met name in het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied, materiaal 

dat vermoedelijk afkomstig is van de nederzetting en dus als afval gedumpt zal zijn. In 

noordoostelijke richting lijkt de sporendichtheid van de nederzetting af te nemen. Wel 

is er hier nog sprake van greppels en sloten die vermoedelijk samenhangen met het 

slotenpatroon uit de Nieuwe tijd dat aangetroffen is tijdens de opgraving in 2018. 

Net als bij de opgraving in 2018 is onverwacht menselijk skeletmateriaal aangetroffen. 

Gezien de nabijheid van de Merovingische graven in de aangrenzende vindplaats in 

het centrale deel van het terrein is het aannemelijk dat het hier om het restant van 

een Merovingisch graf gaat. Gezien deze aanwijzing voor een mogelijk tweede locatie 

met Merovingische grafresten is het goed mogelijk dat binnen het plangebied nog 

meer geïsoleerde graven voorkomen. In dat geval zouden deze graven tot een groter, 

overkoepelend grafveld kunnen horen.

Conform de verwachting heeft de provinciale weg in het oosten van het plangebied 

gezorgd voor een diepe verstoring: deze verstoring beperkt zich echter tot de breedte 

van de weg. Daarnaast lijkt de weg op basis van de resultaten van het proefsleu-

venonderzoek verder richting het oosten te liggen dan vermoed werd. In aanvulling 

op de weg, blijkt het terrein bij de aanleg van de sportvelden in de jaren ’80 van de 

vorige eeuw af te zijn gegraven, waarna een ophogingspakket is opgebracht. De 

verstoring reikt tot in de top van de onderliggende oeverafzettingen, waarin zich het 

archeologisch niveau van de vindplaats bevindt. Een doorsnede van een paalspoor 

wijst uit dat dit spoor desondanks nog tot 20 cm is bewaard. Het archeologisch 

sporenniveau blijkt dus ondanks deze afgravingen (althans buiten de voornoemde 

weg) nog grotendeels intact.

8.2 Beantwoording onderzoeksvragen

Bodemopbouw en landschap
1. Wat is de lithostratigrafische opbouw van de ondergrond ter plaatse van het 

plangebied?

Binnen het plangebied zijn geul- en oeverafzettingen van de Rijn aangetroffen. Deze 

afzettingen behoren allemaal tot de formatie van Echteld.

8
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2. Hoe is de stratigrafie in antropogene zin? Is er sprake van loopvlakken, 

ophogingslagen of cultuurlagen? Wat zijn de kenmerken van de stratigrafische 

eenheden en wat is de datering? Wat was (waarschijnlijk) het niveau van het maaiveld 

in de onderscheiden archeologische perioden?

In de top van pakket oeverafzettingen is één  niveau met archeologische sporen uit de 

vroege en volle middeleeuwen en de Nieuwe tijd aangetroffen. De bovenkant van het 

oeverpakket en daarmee van de daarin aanwezige archeologische sporen is afgetopt. 

Het oorspronkelijke loopniveau is dus niet meer afwezig. Echter, gezien de resterende 

spoordieptes van bijvoorbeeld een paalspoor (44 cm), lijkt de aftopping beperkt te zijn.

 

3. Hoe is de opbouw van het profiel in bodemkundige zin?

Het profiel bestaat van beneden naar boven uit zandige geulafzettingen met 

daarboven een kleipakket met dunne zandlagen dat als oeverpakket te interpreteren 

is. Hierboven bevindt zich een bruingrijs kleipakket dat als de top van de oever 

geïnterpreteerd kan worden. Plaatselijk is in dit pakket ook de oude bouwvoor (deels) 

aanwezig. Het bovenste pakket bestaat uit een laag ophogingszand met puin.

4. Wat is de fysiek‐landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied (geologie, 

bodemkunde, geomorfologie, afstand tot water, reliëf)?

Het onderzoeksgebied ligt in de Rijnmonding en wordt begrensd door meerdere 

geulen. De vindplaats ligt mogelijk op de rand van een oever die hoger in het landschap 

lag. Op de top van de oever is binnen het overkoepelende plangebied Kop van 

Leeuwenhoek (meer centraal) reeds een volmiddeleeuwse nederzetting aangetroffen; 

het onderhavige onderzoek wijst op een tweede, meer oostelijk bewoningscluster. 

Beide zones behoren vermoedelijk tot hetzelfde woonlandschap. In het oosten is een 

geul aanwezig binnen het plangebied die mogelijk actief was ten tijde van de bewoning 

mogelijk de begrenzing van het woonareaal vormde. 

5. Wat is de aard, fasering en datering van de in het plangebied aanwezige geul(en)?

Het gaat om een of meerdere zijgeulen van de Rijn; mogelijk zijn kleinere geulen in 

het plangebied toe te wijzen aan kortstondige oeverdoorbraken (crevasses). De exacte 

datering van de aangetroffen geulafzettingen is onzeker. Uitgaande van de datering 

van de meeste vondsten uit deze context en de overeenkomst in oriëntatie tussen de 

geulen en het volmiddeleeuwse greppelssysteem uit de opgraving, waren de geulen 

actief tijdens de bewoningsfase van de nederzetting. Een van de geulen lijkt een ouder 

graf uit de Merovingische tijd te hebben doorsneden.

6. Is er sprake van (sub)recente verstoringen en post‐depositionele processen?

Het originele loopniveau is afgetopt en omgezet. De provinciale weg en de aanleg 

van de sportvelden hebben geleid tot verstoringen tot op, en lokaal tot in, het 

archeologische sporenniveau. Ondanks de aftopping van het originele loopniveau 

is er een paalspoor aangetroffen met een diepte van 44 cm. Indien dit spoor en de 

aangetroffen kuilen en greppels behoren tot een bewoningscluster kunnen in de 

directe omgeving ook nog relatief kleine sporen aangetroffen worden. 

Archeologie ‐ algemeen
7. Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische 

fenomenen (bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor 

dan te geven? Is er (bijvoorbeeld) sprake van: aantoonbare afwezigheid van bewoning 

en / of actief landgebruik, verstoring van antropogene aard, beperking van de 
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archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, beperking van de 

archeologische waarnemingsmogelijkheden door werk‐ of weersomstandigheden?

Niet van toepassing

8. Indien het onderzoek wel archeologische fenomenen heeft opgeleverd, hoe kan 

de vindplaats beschreven en geïnterpreteerd worden? Houd daarbij rekening met 

onderstaande vragen.

Op het terrein zijn greppels aangetroffen die kunnen behoren tot het greppelpatroon 

uit de Nieuwe Tijd. Ze kunnen echter ook behoren tot de volmiddeleeuwse 

nederzetting die direct ten westen is opgegraven. De aangetroffen kuilen en paalspoor 

behoren op grond van het vondstmaterieel wel duidelijk tot de volmiddeleeuwse 

nederzetting. Deze sporen duiden op de aanwezigheid van minimaal nog een erf 

tussen de opgraving ten westen en het onderzoeksgebied. De vondst van verspoeld 

menselijk botmateriaal wijst uit dat op het terrein tevens verspreid geïsoleerde graven 

uit de Merovingische tijd aanwezig kunnen zijn zoals op het westelijke opgravingster-

rein.

Archeologie ‐ sporen en structuren
9. Wat is de aard en/of de functie van de sporen? Wat is de relatieve en/of absolute 

datering van de sporen? Waarop is de datering gebaseerd? In welke mate zijn lagen en 

sporen op vlakken te koppelen aan profielen?

De sporen bestaan uit nederzettingssporen uit de volle middeleeuwen, een geul met 

verspoeld of gedumpt nederzettingsafval uit de volle middeleeuwen en een verspoeld 

graf uit de vermoedelijk vroeg-Merovingische tijd en ten slotte uit greppels uit de 

periode volle middeleeuwen-Nieuwe tijd. Tot deze laatste, jongste periode behoren 

ook de sporen van een provinciale weg. Alle sporen zijn direct onder de bouwvoor/

recente ophoging aangetroffen: op een archeologisch niveau in de top van oeverafzet-

tingen. Ze zijn daarmee zowel stratigrafisch als ruimtelijk te koppelen aan de sporen 

van de naburige (vooral volmiddeleeuwse) vindplaats in hetzelfde plangebied.

10. Welke structuren zijn te onderscheiden? Wat is het complextype, de constructie‐

wijze en/of de plattegrond en/of het type van de structuren? Wat is de relatieve en/

of absolute datering van de structuren? Waarop is de datering gebaseerd? Wat is 

de ‘levensduur’ van de structuren? Zijn er bouw‐, herstel‐ of destructiefases (sloop, 

brand, e.d.) te onderscheiden? Zijn er aanwijzingen voor een primaire en secundaire 

functie (bijvoorbeeld hutkom > afvalkuil)? Is er bij steenbouw sprake van hergebruikt 

bouwmateriaal? Zijn er aanwijzingen voor landgebruik (off‐site‐patronen) in de zin van 

wegen, percelering, akkers, grondstofwinning, etc?

Zie antwoord op vraag 8 en 9.

11. Wat is de inrichting en interne structuur van de nederzetting? Hoe is de horizontale 

en verticale spreiding van sporen en structuren en wat is hun samenhang? Zijn 

begrenzingen vast te stellen? Is er sprake van perifere en centrale zones? Is er sprake 

van ‘lege’ zones, afscheidingen of verbindingen? Is er sprake van een erfindeling en zo 

ja, wat is de geleding, grootte en indeling daarvan en waaruit bestaan de op het erf 

aanwezige elementen?

De meeste sporen lijken te behoren tot volmiddeleeuwse bewoningssporen. Een 

koppeling aan de naburige vol middeleeuwse vindplaats ligt dan ook voor de hand. 

Uitgaande van de clustering van sporen in het zuidwesten lijkt minimaal een erf 

(met huis) vertegenwoordigd. De greppels en sloten lijken door te lopen vanuit de 

nederzetting tot binnen het onderzoeksgebied. Verder lijkt de nederzetting begrensd 
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te worden door de oostelijke geul(en), al kan niet worden uitgesloten dat er aan de 

oostzijde van de geul nog meer archeologische sporen aanwezig zijn. In het noorden 

lijkt de nederzetting zich in ieder geval niet door te zetten in noordoostelijke richting 

(rondom het parkeerterrein). Het verspoeld menselijk bot lijkt net als bij de naburige 

opgraving te wijzen op een diffuse verspreiding:  geïsoleerde graven met veel lege 

ruimten daartussen.

12. Welke fasering (relatieve en absolute datering) is in de vindplaats aan te brengen?

De aangetroffen sporen dateren hoofdzakelijk uit de volle middeleeuwen. Voor de 

greppels valt echter niet uit te sluiten dat zij mogelijk (deels) ook uit de Nieuwe tijd 

dateren. De aangetroffen geul was mogelijk actief tijdens de bewoningsfase van de 

nederzetting. Het valt echter niet uit te sluiten dat de geul een jongere datering kent. 

Het verspoeld menselijk bot lijkt uit te wijzen dat ook de Merovingische tijd is verte-

genwoordigd binnen de vindplaats.

13. Indien er geen of weinig paalsporen zijn: in welke mate kan er sprake zijn van 

bouwmethoden die geen of weinig sporen hebben nagelaten? Is dat af te leiden uit 

vondsten (natuursteen, aardewerk, dakbedekkingsmateriaal) of andere kuilen of 

waterputten, uit een erfinrichting?

Daar is nu te weinig informatie voor beschikbaar.

14. Indien graven worden gevonden: Is sprake van enkele individuele graven of 

een grafveld? Wat is de aard, conservering en datering van de graven? Welke 

demografische gegevens kunnen uit het fysisch antropologisch onderzoek van de 

menselijke resten gedestilleerd worden? Wat is het (geschatte) aantal bewoners 

geweest en wat is de samenstelling van het grafveld? Welke (begrafenis)rituelen 

kunnen worden herkend en zijn hier veranderingen/ontwikkelingen in te herkennen? 

Wat kan worden gezegd over de locaties van begravingen ten opzichte van 

gelijktijdige en niet‐gelijktijdige bewoning (indien dateringen dit mogelijk maken)?

Er zijn vooralsnog geen concrete graven aangetroffen. Uitgaande van het verspoeld 

menselijk bot (van een individu) uit het onderhavig onderzoek en twee geclusterde 

graven uit de aangrenzende opgraving lijkt het om een grafveld met diffuus verspreid 

geïsoleerde graven/kleine grafclusters te gaan. De graven behoren naar verwachting 

tot de Merovingische nederzetting die ten westen van de naburige A44 is gevonden, in 

plangebied Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest.

15. Indien sporen en/of vondsten uit de vroege of volle middeleeuwen worden 

aangetroffen: hoe verhouden deze zich tot de nederzettingen te Oegstgeest‐Nieuw 

Rhijngeest en Rijnlandroute? Denk hierbij aan bouwwijze, indeling, materiële cultuur 

en voedseleconomie. Behoort Leiden‐Kop van Leeuwenhoek tot hetzelfde nederzet‐

tingsterrein of betreft het een afzonderlijke nederzetting?

De nederzettingssporen van het proefsleuvenonderzoek behoren naar verwachting 

tot de volmiddeleeuwse nederzetting die op het centrale deel van het terrein is 

aangetroffen. Indien het verspoeld menselijk bot tot een Merovingisch graf hoort, dan 

is dit – in combinatie met de twee graven van de westelijke opgraving– te koppelen 

aan de Merovingische nederzetting die ten westen van de naburige A44 is opgegraven.

16. Indien sporen en/of vondsten uit de Romeinse tijd worden aangetroffen: is er 

sprake van interactie geweest met de zuidelijke oever? Wat is het aandeel Romeins 

importaardewerk in de nederzetting?

Niet van toepassing.
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17. Indien post‐middeleeuwse sporen en vondsten worden aangetroffen: is er sprake met 

een relatie met de boerderij Veldheim? Denk bijvoorbeeld aan de ontginning van het 

gebied of de inrichting van het terrein rondom het erf.

Zie antwoord vraag 15.

18. Zijn er oudere voorlopers van de provinciale weg in het noordoosten van het 

plangebied aanwezig? Indien ja: wat zijn de ruimtelijke kenmerken (locatie, lengte, 

breedte, oriëntatie), hoe was de weg opgebouwd en wat is de datering? Is er een 

aantoonbare relatie tussen de weg en andere archeologische sporen?

De aangetroffen wegsporen behoren de verwachte provinciale weg (of een voorganger 

daarvan) zoals afgebeeld op 19e- en 20e-eeuwse kaarten . 

19. Uit bronnenonderzoek is bekend dat rondom de boerderij Veldheim opstellingen 

uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig waren. Zijn er sporen van deze stellingen 

aangetroffen? Kunnen er nog andere sporen aan deze activiteiten worden 

gerelateerd? 

Daar blijkt geen sprake van.

Archeologie ‐ vondsten en paleo‐ecologische resten
20. Welke mobiele vondsten zijn gedaan? Om welke materialen, soorten, typen, functies, 

aantallen, gewichten gaat het en uit welke context komen de vondsten? Wat is de 

datering van de vondsten en waarop is de datering gebaseerd?

Het verzamelde vondstmateriaal bestaat uit aardewerk, metaal, dierlijk- en menselijk 

bot. De vondsten zijn afkomstig uit nederzettingssporen en uit geulvullingen. Het 

materiaal dateert vermoedelijk uit de volle middeleeuwen. Het menselijk botmateriaal 

dateert vermoedelijk uit de vroege middeleeuwen (Merovingische tijd).

21. In welke mate bevinden vondsten zich in primaire positie en in welke mate gaat het 

om vondsten zonder context? Welke conclusies zijn te trekken uit de fragmentatie‐

graad en de mate van conservering of verwering van objecten?

De vondsten uit de nederzettingssporen bevinden zich in primaire positie. De vondsten 

uit de geulvullingen zijn vermoedelijk verspoeld. Echter gezien de geringe (water)

erosiesporen op het vondstmateriaal zal deze vermoede verspoeling slechts over korte 

afstanden hebben plaatsgevonden. Het materiaal kan ook ter plekke zijn gedumpt 

(afval).

22. Zijn er plaatsen aan te wijzen met een opvallend grote vondstconcentratie en wat is 

de samenstelling ervan? Is er sprake van (kennelijk) intentionele deposities?

Er is geen sprake van een opvallend grote vondstconcentratie.

23. Welke informatie geven de mobiele vondsten over de materiële cultuur, de economie 

en functie van de vindplaats, status, welvaart, werkzaamheden en culturele 

betrekkingen van de bewoners?

Dat is op basis van de aangetroffen vondsten niet te zeggen.

24. Wat is de aard en conservering van paleo‐ecologische resten?

Niet van toepassing

25.  In welke mate en in welke context zijn ze aangetroffen? Welke betekenis ontlenen zij 

of geven zij aan deze context? Wat is de datering van de paleo‐ecologische resten en 
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waarop is de datering gebaseerd? In welke mate dragen zij bij aan de datering van 

sporen, lagen, structuren, sites e.d.?

Tijdens het proefsleuvenonderzoek is nog geen diepgaand onderzoek van de geulen 

uitgevoerd. De verwachting is echter dat de humeuze geulvullingen, die tot onder 

het grondwater reiken, bij vervolgonderzoek goed geconserveerde botanische resten 

kunnen bevatten. Deze resten kunnen een belangrijke informatiebron zijn over de 

aard en inrichting van het landschap rond de nederzetting en over de landbouw en 

voedseleconomie van haar bewoners.

26.  Welke informatie geven zij over landschap en vegetatie, voedseleconomie, verwerving 

en toepassing van organisch materiaal?

Niet van toepassing; zie antwoord vraag 25.

Waardestelling
27. Wat is de inhoudelijke kwaliteit van de aangetroffen fenomenen en welke verschillen 

zijn er t.a.v. dit aspect binnen het onderzoeksgebied?

De nederzettingssporen binnen het plangebied hebben een inhoudelijk hoge kwaliteit, 

omdat ze ruimtelijk en op basis van de datering van het vondstmateriaal aansluiten 

op de onderzochte vol middeleeuwse nederzetting. Verder herbergt de geul mogelijk 

belangrijk informatie over de landschappelijke setting binnen het plangebied ten 

tijde van de bewoning. De aangetroffen menselijke kaak die vermoedelijk uit de 

Merovingische tijd dateert, kan erop duiden dat er binnen het plangebied meer graven 

aanwezig zijn. 

28. Waar en in welke mate is deze locatie geschikt voor paleo‐ecologisch en natuurweten‐

schappelijk onderzoek? Welke methoden zijn het meest kansrijk?

Niet van toepassing.

29. Welke waarde is er samenvattend te geven aan het onderzoeksgebied en de daarin 

te onderscheiden delen (binnen verticale en/of horizontale grenzen; complextypen, 

periode, sites)? Beschrijf en beredeneer de verschillen in waarde.

De sporen binnen het plangebied hebben een inhoudelijke hoge kwaliteit, omdat 

ze ruimtelijk deels geassocieerd zijn met de volmiddeleeuwse vindplaats op het 

centrale deel van het plangebied. Ze geven mogelijk inzicht in de begrenzing van deze 

vindplaats.

De vaststelling van de ligging van de provinciale weg (of voorganger daarvan) is van 

waarde, omdat hiermee de mate van verstoring voor de rest van het plangebied 

kan worden ingeschat. Inhoudelijk heeft de weg geen waarde omdat deze nog maar 

recentelijk (in de jaren ‘80 van de vorige eeuw) is verwijderd ten behoeve van de aanleg 

van de sportvelden. 

Conclusie, evaluatie en aanbevelingen
30. Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van een 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke 

kwaliteit daarvan?

De sporen zetten zich voort buiten de proefsleuven; het onderzoek heeft nog geen 

duidelijke begrenzing van de vindplaats opgeleverd. Het is zeker dat tussen de 

proefsleuven en de westelijk gelegen opgraving sprake is van een doorlopende vol 

middeleeuwse nederzetting. Ten oosten lijkt de nederzetting begrensd te worden 

door de geul, het is echter goed mogelijk dan aan de oostelijke zijde van de geul ook 

nog sprake is van menselijke activiteiten. Richting het noordwesten- en oosten lijkt 
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de spoordichtheid wel sterk af te nemen. Zoals voornoemd wijzen de bevindingen op 

zowel een inhoudelijke (voortzetting van de reeds bij vooronderzoek behoudenswaar-

dig bevonden nederzetting) als een fysieke (afgetopte oever, maar desondanks goed 

bewaarde sporen) kwaliteit.

31. Hoe verhouden de conclusies zich tot de resultaten van het eerdere onderzoek of 

andere bekende gegevens? In welke mate wijkt de geconstateerde waarde af van de 

eerder toegekende waarde of van de gespecificeerde verwachting?

De provinciale weg is conform de verwachtingen aangetroffen. Deze verwachtingen 

kwamen voort uit historische kaarten uit de 19e en 20e eeuw. Deze kaarten vertonen 

ook greppels en sloten, dus het aantreffen van deze sporen is dan ook niet onverwacht. 

Ook het aantreffen van volmiddeleeuwse sporen was verwacht op basis van de 

opgravingen van Archol en RAAP ten westen en zuiden van het plangebied. De vondst 

van menselijk bot werd op zich niet verwacht, maar is gezien de geïsoleerde graven op 

het aangrenzende opgravingsterrein bij nader inzien niet verwonderlijk.

32. Welk risico lopen de geconstateerde archeologische waarden door de voorgenomen 

verstoring? Is behoud of verder onderzoek vanuit AMZ‐perspectief gewenst?

De aanwezige archeologische waarden zullen verstoord worden bij de realisatie van 

de bouwplannen op het terrein. Daarom is behoud in situ of, gezien de ver gevorderde 

plannen van de terreinontwikkeling, verder onderzoek door middel van een opgraving 

vanuit AMZ-perspectief gewenst.

33. Welke strategische en methodische aanbevelingen kunnen worden gegeven voor ver‐

volgonderzoek, zowel binnen dit onderzoeksgebied als in aangrenzende of naburige 

percelen?

Het verdient aanbeveling om het deel van het plangebied vanaf de grens met het 

onderzoek uit 2018 tot aan de voormalige provinciale weg te onderzoeken inclusief de 

geul. Een uitzondering geldt voor de noordoosthoek, waar gefaseerde proefsleuven-

onderzoek heeft aangetoond dat rondom de parkeerplaats  – en dus naar verwachting 

ook eronder – geen nederzettingssporen aanwezig zijn.

8.3 Waardering en advies

8.3.1 Het proces van waardering

De waardering van de archeologische waarden binnen het plangebied vindt plaats op 

basis van de door de KNA onderscheiden criteria van beleving, fysieke kwaliteit en 

inhoudelijke kwaliteit (Tabel 8.1). Vindplaatsen worden allereerst beoordeeld op hun 

belevingswaarde, waarna er na de fysieke kwaliteit gekeken wordt. De

behoudenswaardigheid van de vindplaats hangt in principe af van deze twee criteria. 

Als een vindplaats 5 of 6 punten scoort voor de fysieke kwaliteit wordt zij in principe 

als behoudenswaardig aangemerkt. Bij een lagere score wordt er gekeken naar de 

inhoudelijke kwaliteit, zodat vindplaatsen van inhoudelijk belang, doch van geringe 

fysieke kwaliteit, toch behouden blijven. Als de behoudenswaardigheid al in dit 

stadium positief is vastgesteld, wordt toch een score voor inhoudelijke kwaliteit 

bepaald om de ensemblewaarde en representativiteit vast te stellen. Bij een score van 

7 punten of meer op het criterium inhoudelijk kwaliteit wordt de vindplaats behou-

denswaardig geacht.
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Waardering op belevingsaspecten
Het criterium schoonheid is doorgaans alleen van toepassing op zichtbare 

monumenten. Aangezien er binnen de middeleeuwse vindplaats geen sprak is van een 

zichtbaar monument scoort de vindplaats niet op dit criterium. Een archeologische 

vindplaats heeft vaak geen score op de herinneringswaarde. Sommige lokale bewoners 

kunnen zich weliswaar wat van historische bebouwing herinneren, maar voor deze 

vindplaats is dat niet het geval.

Waardering op fysieke criteria
De score van het criterium gaafheid is gemiddeld (twee punten). Het archeologische 

sporenniveau is intact; echter, als gevolg van aftopping van het terrein geen sprake van 

een loop- en/of vondstniveau. Daarnaast is de zichtbaarheid van de volmiddeleeuwse 

nederzettingssporen wisselend. Dit bemoeilijkt het onderzoek. Verder wijst het 

verspoeld menselijk bot uit vermoedelijk de vroege middeleeuwen op verstoring onder 

geulinvloed. De verwachting is echter dat buiten de geul nog intacte graven aanwezig 

kunnen zijn. 

Op het criterium conservering scoort de vindplaats goed (drie punten). Het 

botmateriaal is goed geconserveerd en ook metaal is bewaard gebleven. Hoewel 

hout niet aangetroffen is, zal dit als gevolg van de waterstand in diepere sporen, zoals 

waterputten, bewaard zijn gebleven. De conservering zal vergelijkbaar zijn met de 

naastgelegen opgraving Kop van Leeuwenhoek, waar een tonput en divers kwetsbaar 

materiaal zoals leer bewaard zijn gebleven. De conservering zal met name goed zijn 

in de geul die de nederzetting aan de noordzijde begrensde en die vermoedelijk een 

dumpplek voor afval (en natuurlijke ‘artefacttrap voor bv pollen van omliggende 

bomen en planten) was. De voornoemde opgraving heeft aangetoond dat de 

conservering van het menselijk bot in graven eveneens goed is.

De vindplaats scoort in totaal vijf punten op de fysieke criteria. Hierdoor is de 

vindplaats als behoudenswaardig aan te merken.

Waardering op inhoudelijke criteria
Op het criterium zeldzaamheid scoort de vindplaats gemiddeld (twee punten). 

Vindplaatsen uit deze periode zijn in West-Nederland bekend, maar in de directe 

omgeving van Leiden zijn deze niet veelvuldig gevonden. Alleen de opgravingen 

Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest, A44 en Kop van Leeuwenhoek hebben vergelijkbare 

vindplaatsen opgeleverd. Bij Katwijk Zanderij zijn weliswaar akkersporen uit de 12e 

eeuw gevonden maar het gaat alleen om een akkercomplex. Verder zijn Merovingische 

graven in geheel Nederland en zeker in West-Nederland zeldzaam.

Op de criteria informatiewaarde en ensemblewaarde scoort de vindplaats hoog (elk drie 

punten). De vindplaats kan inzicht geven in de ontwikkeling van het achter( - en voor)

land van de steden in de middeleeuwen. De nederzetting is een typisch voorbeeld 

van de ontwikkeling van het platteland binnen de Rijnmonding. Bovendien lijkt de 

nederzetting aan te sluiten op de opgraving Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest, A44, 

Kop van Leeuwenhoek en de hoeve Veldheim, waardoor een beter beeld te vormen 

is van de historische ontwikkeling van de regio. Indien het aangetroffen menselijk 

bot daadwerkelijk uit een verspoeld Merovingisch graf afkomstig is, dan kan het 

plangebied meer geïsoleerde graven bevatten. In dat geval vormen de grafvondsten 

uit het onderhavige onderzoek en de aangrenzende opgraving mogelijk de resten van 

een grafveld met diffuus verspreide, geïsoleerde graven. Aanvullend onderzoek in het 
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plangebied kan in dat geval belangrijke inzichten geven in het grafritueel binnen de 

regio en West-Nederland; te meer daar geïsoleerde graven niet gebruikelijk zijn voor 

deze periode.

Op het criterium representativiteit scoort de vindplaats gemiddeld (twee punten). De 

vindplaats, en wel specifiek de volmiddeleeuwse nederzetting, is kenmerkend voor dit 

gebied; zeker in vergelijking met Oegstgeest Nieuw-Rhijngeest. Daardoor is een goede 

vergelijking te maken met deze vindplaats.

Waarden Criteria Score (1-3)

Beleving Schoonheid n.v.t.

Herinneringswaarde n.v.t.

Fysieke kwaliteit Gaafheid 2

Conservering 3

Inhoudelijke kwaliteit Zeldzaamheid 2

Informatiewaarde 3

Ensemblewaarde 3

Representativiteit 2

8.3.2 Selectieadvies

Op basis van de waardering acht Archol de vindplaats in plangebied Kop van 

Leeuwenhoek-Oost en Ehrenfestweg behoudenswaardig. Met vijf punten voor de 

fysieke kwaliteit en tien punten op inhoudelijke kwaliteit scoort de vindplaats ruim 

voldoende. Deze waardering geldt voor de gehele vindplaats binnen het plangebied. 

Echter, in het selectieadvies wordt de behoudenswaardige zone beperkt tot de 

zuidelijke helft. Ter plaatse van de parkeerplaats in het noorden waren de resultaten 

uit beide proefsleufonderzoeken minimaal. In Figuur 8.1 is het zuidelijk deel van het 

plangebied aangegeven dat behoudenswaardig geacht wordt. De vindplaats wordt 

in het oosten begrensd door de voormalige provinciale weg. In het noorden, westen 

en zuiden worden deze grenzen bepaald door respectievelijk de proefsleuven van het 

voorgaande onderzoek, de Plesmanlaan en de opgraving Kop van Leeuwenhoek.

Archol adviseert de archeologische vindplaats in situ te behouden of, gezien de 

vergevorderde nieuwbouwplannen, door middel van een archeologische opgraving 

ex situ veilig te stellen. Het oppervlak zoals vastgesteld in figuur Figuur 8.1 bedraagt 

ca. 6.500 m2. Hierbij moet worden opgemerkt dat de zichtbaarheid van de sporen 

sterk verschilt. Houtskoolrijke donkere sporen zijn goed zichtbaar in de lichtgrijze 

ondergrond; maar ook paalsporen met vrijwel dezelfde kleur als de ondergrond komen 

voor. Het aangrenzende onderzoek heeft aangetoond dat ook grafsporen lastig zijn 

te onderscheiden in het sporenvlak. Tijdens een definitieve opgraving is het daarom 

verstandig gebruik te maken van een schaafbak.

Tabel 8.1 
Waardering van de vindplaats.
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Figuur 8.1 
Advieskaart: nader te onderzoeken ter-
rein met vervolg van de behoudswaardige 
vindplaats, donkerblauw omlijnd. Het rood 
omlijnde gebied is al afdoende onderzocht 
en bevat geen behoudenwaardige resten. Op 
de kaart zijn tevens oeverafzettingen met - 
in het zuiden- sporen van bewoning (geel), 
geulafzettingen (blauw) en de vermoede loop 
van de geul (blauwe onderbroken lijn) en de 
provinciale weg (oranje onderbroken lijn) 
weergegeven.
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Lijst van figuren

Figuur 1.1 Ligging plangebied.

Figuur 3.1 Sleuven- en puttenkaart met nummers en beschreven profielen.

Figuur 4.1 Uitsnede van de bodemkaart van Van der Meer uit 1952, met daarop 

aangegeven de locatie Kop van Leeuwenhoek en de nabijgelegen opgravingen te 

Oegstgeest-Nieuw Rhijngeest.

Figuur 4.2 Locatie van het plangebied (rood) op de Cultuur Historische Atlas van 

Zuid-Holland (naar: Goddijn 2016, figuur 4.2).

Figuur 4.3 Kadastrale minuut (1811-1832) met projectie van de sporen uit de 

proefsleuven van plangebied Einsteinweg (boerderij Veldheim, in rood) en plangebied 

Kop van Leeuwenhoek (in geel). Het oosten van dit plangebied was in de eerdere 

onderzoeksfasen niet beschikbaar. Dit oostelijk gebied van onderhavig onderzoek 

wordt doorkruist door de provinciale weg naar Amsterdam (uit Goossens 2017, Figuur 

7.7).

Figuur 5.1 Overzicht van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in de omgeving van het 

plangebied.

Figuur 5.2 Locaties van de boringen van het onderzoek uitgevoerd door RAAP ten 

opzichte van plangebied Leiden-Kop van Leeuwenhoek-Oost en -Ehrenfestweg in rood 

(naar: Jansen & Kruidhof 2008).

Figuur 6.1 Profiel 302 met interpretatie van de bodemopbouw. Voor ligging, zie Figuur 

3.1.

Figuur 7.1  Overzicht van de proefsleuven met sporen.

Figuur 7.2 Schematische interpretatie van de vindplaats met de vermoede loop 

van de geul (gele onderbroken lijnen) en de ligging van de provinciale weg (blauwe 

onderbroken lijnen).

Figuur 8.1 Advieskaart: nader te onderzoeken terrein met vervolg van de 

behoudswaardige vindplaats, donkerblauw omlijnd. Het rood omlijnde gebied is al 

afdoende onderzocht en bevat geen behoudenwaardige resten. Op de kaart zijn tevens 

oeverafzettingen met - in het zuiden- sporen van bewoning (geel), geulafzettingen 

(blauw) en de vermoede loop van de geul (blauwe onderbroken lijn) en de provinciale 

weg (oranje onderbroken lijn) weergegeven.

Lijst van tabellen

Tabel 1.1 Administratieve gegevens.

Tabel 1.2 Samenstelling onderzoeksteam.

Tabel 8.1 Waardering van de vindplaats.

Lijst van bijlagen

Bijlage I Sporenlijst

Bijlage II  Vondstenlijst

Bijlage III Determinatielijst aardewerk, verbrande klei en metaal

Bijlage IV Determinatielijst dierlijk bot
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spoor omschrijving velddatering diepte (cm) opmerking

1 recente verstoring recent

2 kuil vroege middeleeuwen D

3 kuil vroege middeleeuwen D

4 kuil vroege middeleeuwen D 46

5 kuil vroege middeleeuwen D 15

6 geul/kreek/rivier geul mt verspoeld (menselijk) bot

7 geul/kreek/rivier

8 geul/kreek/rivier

9 geul/kreek/rivier

10 geul/kreek/rivier

11 geul/kreek/rivier 58 restgeul

12 geul/kreek/rivier

13 greppel vroege middeleeuwen D

14 geul/kreek/rivier

15 greppel

16 greppel

17 greppel opgevuld met grote brokken beton/puin, humeuze brokken

18 geul/kreek/rivier

19 weg nieuwe tijd (tot heden) provinciale weg

20 greppel

21 paalkuil: grondspoor kuil voor paal 44

22 kuil 98

999 recente verstoring

5030 laag oeverafzettingen

Bijlage I Sporenlijst

vondstnr put vlak vak spoor spooraard spoordatering vulling segment categorie aantal gewicht (g) opmerking

1 3 1 5 kuil volle middeleeuwen? 1 ijzer 1

2 3 1 6 geul menselijk bot 1 fragment onderkaak mens

3 3 1 6 geul dierlijk bot 1 412,2

4 3 1 5 kuil 1 keramiek 4 292,3

4 3 1 5 kuil 1 dierlijk bot 1 2,3

6 3 1 6 geul dierlijk bot 1 106,7

7 3 1 7 geul ijzer 1 spijker

8 3 1 7 geul dierlijk bot 7 125,5

8 3 1 7 geul verbrande klei 1 7

8 3 1 7 geul keramiek 2 17,4

9 3 1 6 geul dierlijk bot 58 932,4 koeienkop

10 3 1 6 geul dierlijk bot 64 156,3

11 4 1 18 weggreppel nieuwe tijd 1 dierlijk bot 1 312,8

12 4 1 22 paalkuil volle middeleeuwen? 1 dierlijk bot 1 3,2

13 3 1 9 geul 1 dierlijk bot 3 71,1

13 3 1 9 geul 1 keramiek 3 9,9

Bijlage II Vondstenlijst



Bijlage III Determinatielijst aardewerk, verbrande klei en metaal

vondstnr splitsnr aantal gewicht (g) put spoor spooraard spoordatering soort element leeftijd compleet operkingen

3 1 9 412,2 3 6 geul volle middeleeuwen rund radius adult nee 9 fragmenten berhoren tot 1 radius

4 2 1 2,3 3 5 geul vogel femur ? nee

6 1 1 106,7 3 6 geul rund halswervel adult ja

8 3 7 125,5 3 7 geul volle middeleeuwen groot zoogdier ribben ? nee

rund onderkaak (links)+kies (D3) adult nee

rund kies (DP4) juveniel ja

rund 1e phalanx adult ja voorpoot links

9 1 58 932,4 3 6 geul volle middeleeuwen rund schedel met o.a. linker bovenkaak+kiezen, hoorns adult bijna uitgaande van drie verschillende

rund linker bovenkaak+gebit adult nee linker bovenkaken gaat het

rund linker bovenkaak+gebit juveniel nee om drie inidviduen rund

10 1 64 156,3 3 6 geul volle middeleeuwen rund schedelfragmenten+ (melk)gebit juveniel nee hoort  vermoedelijk bij juveniel v.9

11 1 1 312,8 4 18 weggreppel nieuwe tijd rund humerus (rechts) adult nee

12 1 1 3,2 4 22 paalkuil volle middeleeuwen? varken kies juveniel ja

13 2 3 71,1 3 9 geul volle middeleeuwen rund femur ? nee (rechter dijbeen)

Totaal 145 2122,5

Bijlage IV Determinatie dierlijk bot

vnr volgnr put vlak spoor vulling categorie materiaal productiewijze soort object opp.behand. locatie additieven verwering gewicht 
(g)

formaat rand wand bodem rw/bw/
rwb

totaal mae datering 
vroeg

datering 
laat

contextda-
tering

Productieplaats opmerkingen

8.2 1 3 1 verbrande klei keramiek mal rood vkl/baksteen afgerond water 6 2,5 1 1 0 zacht rood baksel geel ge-aderd. VKL of toch baksteen? 

13.1 1 3 1 9 keramiek keramiek gedraaid wm loodglazuur buitenzijde (spat) 7 2,5 2 2 0 1100 1250 1100-1250 klein grijswit baksel, spat loodglazuur; datering o.b.v. populairtste periode Maaslands in West-Nederland 

13.1 2 3 1 9 keramiek keramiek gedraaid pi 3 2,5 1 1 0 900 1250 1100-1250 gelig baksel, waarschijnlijk Pingsdorf, maar wat ruw Maaslands kan ook

8.1 1 3 1 keramiek keramiek gedraaid pi lobvoet 14 5 1 1 1 900 1250 900-1250 Pingsdorf/Brühl wit rossig baksel

8.1 2 3 1 keramiek keramiek gedraaid indet wat afgerond 3 2,5 1 1 0 0 1500 900-1250 indet gedraaid fragment. Zeer zandig baksel, lichtgrijze breuk met bruin oppervlak.

4.1 1 3 1 5 1 keramiek keramiek gedraaid wm lobvoet 290 >7,5 1 3 4 1 1100 1250 1100-1250 pot/kan, lensbodem+ 3 lobvoeten. Middelgroot; bodem ca. 10 cm Ø; datering ob.v. populairste periode Maaslands (Verhoeven 1998, Bult 2017)

1.1 1 3 1 5 1 ijzer metaal gesmeed mfe spijker 4 2,5 1 1 1 1100-1250 vierkante gesmede spijker. Resterende lengte 3,5 cm, aankoeksel

7.1 1 3 1 ijzer metaal gesmeed mfe spijker 12 7,5 1 1 1 1400 -1400 vierkante gesmede spijker, platte dunne vierkante kop (indicatief voor daterin g, Janse 2004, 20). Lengte 7 cm, dikte 0,5 cm kop, 1,5/1,7 cm
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